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Monivaikutteiset kosteikot ovat tärkeitä vesiensuo-
jelukeinoja, jotka samalla edistävät myös maaseu-
tuympäristön luonnon ja maiseman monimuotoi-
suutta. Hyvin toteutettu kosteikko oikeassa paikas-
sa vähentää ravinnevalumia ja tarjoaa elinympä-
ristön monille kasvi- ja eläinlajeille. Maatalouden 
ravinnekuormituksen vähentämiseksi kosteikkoja 
tarvitaan erityisesti niillä valuma-alueilla, joilla 
pellon osuus on suuri ja joilla ei pellolla toteutet-
tavilla toimenpiteillä saada ravinnekuormitusta 
vähenemään. Monivaikutteisella kosteikolla tar-
koitetaan tässä yhteydessä kosteikkoympäristöä, 
joka voidaan toteuttaa erilaisilla toimenpiteillä ja 
jolla on vesiensuojelun lisäksi myös muita ympä-
ristön kannalta suotuisia vaikutuksia. 

Luonnon monimuotoisuudella tarkoitetaan täs-
sä maatalousympäristön lajirikkautta, erilaisten 
elinympäristöjen kirjoa ja maiseman moni-ilmei-
syyttä. Lähes neljäsosa Suomen luonnonvaraisista 
eliöistä elää maatalous- ja kulttuuriympäristöissä ja 
uhanalaisista eliölajeista näitä ns. perinneympäris-
töjä suosii jopa 28 prosenttia. Luonnon monimuo-
toisuus on lukuisten tekijöiden summa. Ilmasto, 
maaperä ja maataloustuotantoon liittyvät tekijät 
ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat edelleen siihen, 
miten monimuotoiseksi maaseutualue ja sen lajisto 
on vähitellen muotoutunut. Luonnon ohella myös 
kotieläimet ja viljelykasvit ovat osa monipuolista 
ympäristöä ja vaihtelevaa maaseutumaisemaa. 

Pyhäjärviseudun yleissuunnitelmassa on kar-
toitettu maatalousympäristöstä monimuotoisuu-
den kannalta merkittäviä ja vesiensuojeluun sopi-
via kohteita. Kohteet ovat yleensä sellaisia, jotka 
sopivat maatalouden erityisympäristötuella hoi-
dettavaksi ja joiden arvoa hoito lisää. Lisäksi suun-
nitelmaan on otettu mukaan laajoja vesistökun-
nostuskohteita, jotka eivät sovellu ympäristötuella 
toteutettavaksi. Ne ovat kuitenkin usein erittäin 
merkittäviä ympäristön kannalta ja asukkaiden 
mielestä tärkeitä. Näillä kohteilla yleensä tarvitaan 
tarkempaa suunnittelua ja monia muitakin toimen-
piteitä kuin erityistuen piirin kuuluvaa hoitoa. Mo-

1 Johdanto

nesti tällaisillakin alueilla rantaniitty tai vastaava 
voitaisiin hoitaa erityisympäristötuella. 

Yleissuunnittelussa pyritään löytämään kostei-
koille, pohjapadoille, uomien kunnostuksille ym. 
toimenpiteille luontaisia paikkoja. Suunnittelun 
tarkoituksena on löytää erityisesti kohteita, joita 
olisi mahdollista toteuttaa kosteikkojen rakentami-
seen tarkoitetulla ei-tuotannollisten investointien 
tuella ja ylläpitää monivaikutteisten kosteikkojen 
hoitotuella. Luonnon monimuotoisuuden osalta 
yleissuunnittelu antaa taustatietoa ja tukea erityis-
tuen hakemisen yhteydessä tehtäville tilakohtaisil-
le hoitosuunnitelmille. Suunnittelun tarkoituksena 
ei ole kartoittaa harvinaisia tai uhanalaisia lajeja, 
vaan tuoda monipuolisesti esiin seudulle tyypilli-
siä luontoarvoja ja samalla pohtia kohteiden mah-
dollisia hoitojärjestelyjä.

Yhtenä yleissuunnittelun päämääränä on suun-
nata ympäristötuen erityistukivaroja luonnon mo-
nimuotoisuuden kannalta tärkeimpiin ja aktiivis-
ta hoitoa vaativiin kohteisiin. Samalla yritetään 
innostaa viljelijöitä hakemaan eri tukimuotoja. 
Yleissuunnitelma ei kata suunnittelualueen kaik-
kia mahdollisia kohteita vaan esittelee erilaisia esi-
merkkialueita, joita erityistuella voi hoitaa ja siten 
edistää luonnon monimuotoisuutta. Esitettyjen toi-
menpiteiden toteutus on aina vapaaehtoista eikä 
kohteen maininta suunnitelmassa velvoita mihin-
kään. Keskeisenä tavoitteena on myös parantaa vi-
ranomaisten, neuvojien ja viljelijöiden välistä vuo-
rovaikutusta sekä luoda paikallista tahtoa luonnon 
monimuotoisuuden edistämiseen. Suunnitelma on 
laadittu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, jotta 
etenkin paikallinen näkemys ja tietämys tulisi huo-
mioiduksi. Tarkoitus on, että suunnitelmajulkaisu 
päätyy alueen viljelijöiden ja muiden maanomista-
jien käyttöön ja sitä hyödynnetään ympäristötuen 
erityistukien hakemisessa. Vastaavanlaisia yleis-
suunnitelmia on Satakunnassa aiemmin tehty mm. 
Ahlaisissa, Merikarvialla, Vampulassa ja Varsinais-
Suomessa useilla alueilla. 
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Yleissuunnitelman aloittamiseksi Pyhäjärviseu-
dulla tuli aloitteet Pyhäjärviseudun ympäristölau-
takunnalta ja Ala-Satakunnan ympäristöseuralta. 
Muutoinkin oli tarkoituksena kohdentaa suunnit-
telua Ala-Satakuntaan, jonne ei vastaavaa suunnit-
telua ole aiemmin tehty (kartta 1). 

Yleissuunnittelu aloitettiin työkokouksella, jossa 
olivat mukana kuntien, Satakunnan TE-keskuksen 
edustajat ja ympäristökeskuksen edustajat. Tällöin 
tarkennettiin kohdealuetta ja kuultiin näkemyksiä 
sekä kartoitettiin ohjausryhmään kutsuttavia taho-
ja. Hankkeen ohjausryhmään osallistuivat suun-
nittelualueen kuntien maaseutuasiamiehet sekä 
Pyhäjärviseudun ympäristötoimiston edustajat. 
Lisäksi mukana oli edustajia seuraavilta tahoilta: 
maataloustuottajat (MTK Hinnerjoki, MTK Eura, 
MTK Honkilahti, MTK Säkylä ja MTK Köyliö), Pro-
Agria Satakunnan maaseutukeskus, Satakunnan 
TE-keskus, Ala-Satakunnan ympäristöseura, Pyhä-
järviseutu ry, Pyhäjärvi-Instituutti, Museovirasto 
ja paikallinen metsänhoitoyhdistys. Ohjausryhmä 
kokoontui kolmesti hankkeen aikana. 

Ohjausryhmässä keskusteltiin suunnittelun 
ja maastotyön kohdentamisesta kosteikkojen ja 
luonnon monimuotoisuuden kannalta vähän eri 
alueille, koska alue on todella laaja, yli 100 000 ha. 
Myös aktiiviviljelijöitä on runsaasti,  lähes 600 kpl 
ja paljon muita maanomistajia. Alueelta on myös 
olemassa paljon valmista tietoaineistoa. Keskei-
simmät alueet ehdittiin hankkeen aikana käydä 
läpi kuitenkin sekä lumo- että kosteikkonäkökul-
masta. Ohjausryhmä tuki ja kannusti suunnittelua 
ja aktiivisesti kommentoi ehdotuksia sekä toi esille 
lisätietoja kohteista. 

Esiselvitys 

Suunnittelutyön ensimmäisessä vaiheessa, esisel-
vityksessä tarkasteltiin Pyhäjärviseudun luonnon- 
ja kulttuuriympäristöä. Siinä käytettiin jo olemas-

2 Työmenetelmät

sa olevaa inventointitietoa ja ympäristöhallinnon 
paikkatietoaineistoja. Esitietoa löytyi runsaasti 
ja ne koskivat muun muassa maankäyttöä, maa-
perää, inventoituja pienvesiä, perinnemaisemia, 
muinaismuistoja ja kulttuuriympäristöjä. Huo-
mioiduksi tulivat myös merkittävät pohjavesi- ja 
suojelualueet, Natura 2000 – alueet, uhanalaisten 
lajien esiintymisalueet sekä nykyiset maatalouden 
ympäristötuen erityistukikohteet. Vanhat venäläi-
set topografi kartat, taloudelliset kartat, ns. Kalm-
bergin kartat sekä pitäjäkartat valaisivat vanhaa 
maankäyttöä. Pyhäjärviseudulla on tehty paljon 
suunnitelmia ja selvityksiä, jotka käytiin läpi ja 
päivitettiin. Pyhäjärven valuma-alueella on myös 
paljon jo toteutettuja vesiensuojelutoimenpiteitä 
(kartta 2).

Tiedotus

Luonnon monimuotoisuuden yleissuunnittelun 
alkamisesta tiedotettiin kesäkuussa 2007 kaikille 
avoimessa tiedostustilaisuudessa Euran pirtillä. 
Suunnittelualueen kuntien viljelijät kutsuttiin ti-
laisuuteen lehti-ilmoituksella sekä tuottajien että 
maaseutuviranomaisten kautta tiedottamalla. Kut-
su lähetettiin myös yhteistyötahoille. Tiedotusti-
laisuudessa maanomistaja sai halutessaan esitellä 
mahdollisia yleissuunnittelukohteita ja keskustella 
luonnon monimuotoisuuden hoitoon tarkoitetuista 
erityistuista. Alasatakunta-lehti ja Länsi-Suomi uu-
tisoivat aiheesta. Myöhemmin kesällä Turun Sano-
missa oli artikkeli yleissuunnitteluhankkeesta. En-
nen kuin maastotyöt aloitettiin, kaikille viljelijöille 
meni tiedote kirjeitse kuntien maataloustoimisto-
jen lähettämän postin yhteydessä. Tiedotteessa ker-
rottiin hankkeesta ja esiteltiin maastotyöntekijät ja 
annettiin heidän yhteystietonsa. 

Luonnosvaiheessa olevia suunnitelmakarttoja 
esiteltiin Säkylässä viljelijöille lokakuussa 2007 
avointen ovien  tilaisuudessa, josta tiedotettiin kai-
kille kuntien viljelijöille lähetetyllä kutsukirjeellä. 
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Tilaisuudessa käytiin hyviä keskusteluja ja pohdit-
tiin erityisesti suunnitelmassa esitettyjen alueiden 
saamista hoidon piiriin. Samassa tilaisuudessa oli 
mahdollista saada erityistukiin ja muihin maa-
talouden ympäristöasioihin liittyvää neuvontaa. 
Satakunnan TE-keskuksen ja ProAgria Sataku-
nann maaseutukeskuksen edustajat olivat myös 
mukana tilaisuudessa. Esittelytilaisuuden jälkeen 
luonnoskartat olivat tutustuttavina maaseutuvi-
ranomaisten toimistoissa noin kuukauden. Luon-
noskarttoihin tuli jonkin verran kommentteja ja ne 
huomioitiin lopullisessa julkaisussa. Julkaisu oli 
myös kommentoitavana ohjausryhmässä. Julkaisu 
toimitetaan kuntiin, yhteistyötahoille ja kohteiden 
maanomistajille. Lopulliset korjatut isot kartat toi-
mitetaan niinikään kuntien maaseututoimistoihin 
ja alueen ympäristötoimistoon.

Kosteikkojen kartoitus

Kosteikkoja kartoitti mittausteknikko Ilkka Myl-
lyoja kesällä 2007. Alueelta on runsaasti vesien-
suojeluun liittyvää tutkimus- ja selvitystietoa ja sen 

perusteella sekä alueen ympäristötoimiston asian-
tuntemuksella kohdistettiin maastotyöt. Ensisijai-
sena tavoitteena oli etsiä kosteikkorakentamiseen 
tarkoitetun tuen ehdot täyttäviä kohteita. Kos-
teikkopaikkoja kartoitettiin niiltä valuma-alueilta, 
joilla pellon määrä on yli 20 % ja kosteikoilla olisi 
nimenomaan maatalouden kuormitusta vähentävä 
vaikutus. Tavoitteena oli etsiä paikkoja, joihin voisi 
rakentaa sellaisen kosteikon tai altaan, joka olisi 
kooltaan vähintään 0,5 % valuma-alueen koosta ja 
siten vesiensuojelullisesti tehokas. Tällaisia koh-
teita selvitettiin kartoilta ennen maastokäyntejä. 
Maastokäynneillä ja maaomistajien ehdotuksista 
tuli luonnollisesti monia kohteita mukaan. Kaikil-
la eivät tukiehdot täyty, mutta monilla voitaisiin 
saada ainakin jonkin verran vesiensuojeluhyötyä. 
Lisäksi kosteikkokartoituksessa tarkasteltiin luon-
non monimuotoisuuden ja maiseman kannalta hy-
viä kohteita. Kosteikkokohteita otettiin mukaan 
myös Euran pienten järvien tutkimus- ja suun-
nitteluhankkeesta (Turun AMK 2006). Köyliön 
osalta käytettiin lähtömateriaalinen Köyliöjärven 
Kansallismaisema kuntoon- hankkeen tuottamaa 
vesiensuojelun toimenpide-ehdotusten aineistoa, 

Luonnoskarttojen esittelyä.
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josta otettiin mukaan parhaiten tukijärjestelmään 
sopivia kohteita ja samalla arvioitiin tarkemmin 
niiden toteuttamisvaihtoehtoja.

Luonnon monimuotoisuus-
kohteiden kartoitus
Suunnittelija Kimmo Härjämäki teki luonnon mo-
nimuotoisuuskohteisiin maastokäyntejä kesällä 
2007. Maastokäynnit kohdistettiin lähinnä esisel-
vitystietojen ja karttatarkastelun perusteella. Myös 
maanomistajilta saatuja tietoja mahdollisista koh-
dealueista tarkasteltiin maastossa runsaasti. Monet 
maanomistajat osallistuivat maastokäynteihin. Ti-
lakäynteihin liittyi aina neuvontaa erityisympäris-
tötuista ja suunnittelijalla oli mukanaan aiheeseen 
liittyvää esitemateriaalia, jota tässä yhteydessä 
jaettiin maanomistajille. Tilakäynneillä keskustel-
tiin erityisesti alueiden hoidon järjestämisestä ja 
rahoitusmahdollisuuksista. Luonnon monimuo-
toisuustarkastelun yhteydessä kartoitettiin myös 
mahdollista suojavyöhykkeen tarvetta vesistöön 
tai ojiin  rajoittuvilla pelloilla. Eurassa ei ole aiem-
min tehty suojavyöhykkeiden yleissuunnittelua, 
joten sieltä tuli esiin jonkin verran peltoja, joilla 
suojavyöhykkeellä voitaisiin pintavaluntaa ja si-

ten kiintoaineksen ja ravinteiden kulkeutumista 
vähentää. Luonnon monimuotoisuuskohteita tar-
kasteltiin pääosin yleissuunnitteluperiaatteiden 
mukaisesti yleispiirteittäin ja tarkkoja kasvillisuus-
selvityksiä tehtiin vain osalla kohteista.

Paikkatietotyö ja kartat 

Esiselvityksen ja maastokäyntien tulokset siir-
rettiin käsittelyn ja luokittelun jälkeen paikkatie-
tojärjestelmään ja sitä kautta kartoille. Luonnon 
monimuotoisuuden kannalta tärkeiden kohteiden 
lisäksi paikkatietojärjestelmään lisättiin toimenpi-
desuositus ja lyhyt luonnehdinta alueesta. Paik-
katietoaineistoa on tarkoitus myöhemmin käyttää 
arvioitaessa luonnon monimuotoisuuskohteiden 
toteutumista alueella. Aineisto yhdistetään ko-
ko Lounais-Suomen ympäristökeskuksen alueen 
kattaviin aineistoihin ja sitä voidaan käyttää eri-
laisten muiden maatalousympäristöön liittyvien 
tutkimusten ja hankkeiden esitietomateriaalina. 
Aineistoa käytetään myös maatalouden ympäris-
tötukiin liittyvässä neuvonnassa yhdessä muun 
ympäristötietoaineiston kanssa erilaisina yhdis-
telminä kartoilla tai sähköisessä muodossa. 

Suunnittelualueen maatalousmaa on tehokkaasti viljeltyä.
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Kartta 1.
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Eura

Köyliö

Säkylä

Yläne

Uusikartano

Korkiakoski

Makkarkoski

Alastaro

Yläneenjoki

Nummioja

Mannila

Oripää

Kolvaa

Iso-Vimma

0 52,5 km

suojavyöhyke

lannankäytön tehostaminen

luomuviljely

matonpesupaikka

hiekkasuodatin

pohjapatoketju

kosteikko

laskeutusallas

veden kierrätysjärjestelmä

eroosiontorjunta

Pyhäjärvi

pintavalutuskenttä

Pyhäjoki

säätösalaojitus

Tuorula

Kartta 2. Pyhäjärven valuma-alueella jo toteutettuja vesiensuojelutoimia.



11Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportteja  13 | 2008

Maiseman muotoutuminen

Ala-Satakunnan viljelyseutu on maatalousaluetta, 
jonka syrjäseudut ovat karuja, metsäisiä ja soisia. 
Suunnittelualueen suhteellisen tasaiseen alueeseen 
luovat voimakkaat erityispiirteensä Säkylänharju 
ja Pyhäjärvi. Pyhäjärvi on matala ja aava järvi, jon-
ka saaretonta ulappaa pidetään maamme toiseksi 
suurimpana järvenselkänä. Pyhäjärven itäpuolinen 
maasto on Säkylänharjua lukuun ottamatta hyvin 
tasaista. Pyhäjärven itäpuolella sijaitseva Köyliön-
järvi on geologisesti vajoama-allas, jonka keskellä 
kohoavat harjusaaret. Suunnittelualueen eteläinen 
osa on korkokuvaltaan tasaista, koska Itämeren al-
taaseen kerrostuneet hienojakoiset ainekset, hiesu 
ja savi peittävät alueen tasaisen kallioperän. Euran 
alueelle ovat tavanomaisia jokien halkomat vilje-
lysavikot ja kalliolakiset moreeniselänteet. Siellä 
laajimmat viljelyaukeat sijaitsevat Euran keskustan 
tuntumassa ja Hinnerjoen-Honkilahden seudulla. 
Kunnan pohjoisosan hiekkakivialue muistuttaa 
pinnanmuodoiltaan lakeutta, poikkeuksena dia-
baasimäet ja Eurajoen laakson harjujakso. Eteläisen 
rapakivialueen kankaremaalla kapeat viljelyvyö-
hykkeet ovat sijoittuneet jokilaaksoihin. Jokilaak-
sojen ympäristöä luonnehtivat metsäiset kalliolaki-
set moreeniselänteet, pienet järvet ja suoalueet.

Suunnittelualueen kallioperä on monipuolinen 
ja vaihteleva. Siellä on Suomen kallioperässä har-
vinaista hiekkakivialuetta, diabaasia ja rapakiveä 
ja Satakunnan oliviinidiabaasia lähinnä Euran alu-
eella. Pääosin kallioperä koostuu gneisseistä, gra-
niitista ja muista vulkaanisen toiminnan synnyttä-
mistä kivilajeista. Diabaasi vaikuttaa paikoin kas-
villisuuden monipuolisuuteen. Alueen maaperä on 
muotoutunut jääkauden aikaisten mannerjäätikön 
etenemis- ja sulamisvaiheiden aikana. Laajoista ja 
tasaisista savikkoalueista poikkeavat vain harjut ja 
hiekkamoreenialueet.

Satakunnan asuttamisen arvellaan alkaneen n. 
7 000-6 000 eaa. ja asutus on jatkunut yhtenäisenä 
rautakaudelta lähtien. Ensimmäinen ja kauan myös 

3 Suunnittelualueen erityispiirteitä

tärkein maanviljelyksen muoto Ala-Satakunnassa 
oli kaskeaminen ja se täydensi peltoviljelyä vielä 
1600-luvulla. Seuraavilla vuosisadoilla kaskeami-
nen vähentyi merkittävästi ja peltojen määrä kasvoi 
voimakkaasti 1900-luvulle tultaessa. Vielä 1950- ja 
1960-luvuilla pientilat olivat alueelle tyypillisiä 
mutta viime vuosikymmeninä maatilojen määrä on 
voimakkaasti vähentynyt samalla kun tuotanto on 
keskittynyt yhä suurempiin yksiköihin. Alueelle 
ovat sijoittuneet erikoiskasvien viljelyn sekä sika- 
ja kanatalouden keskittymät.  Myös viljanviljely on 
alueella tehokasta. Intensiivisesti viljellyllä alueella 
ei suuressa määrin ole tehty erityistukisopimuksia, 
mutta mm. Köyliönjärven ympäristössä on useita  
erityistuella hoidettuja suojavyöhykkeitä ja perin-
nebiotooppeja.

Aiemmat inventoinnit

Luonnonsuojelu- ja Natura-alueet

Suunnittelualueelle sijoittuu yhteensä kolme Na-
tura 2000-ohjelmaan kuuluvaa aluetta sekä neljä 
luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvaa aluetta. Lisäk-
si suunnittelualueelta on lain nojalla rauhoitet-
tu yksittäisiä puita, metsäkuvioita ja siirtokiviä. 
Köyliönjärvi kuuluu kokonaisuudessaan Natu-
ra-ohjelmaan ja sen harjusaaret kuuluvat myös 
valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. 
Rehevöityneen Köyliönjärven linnusto on erit-
täin monipuolinen ja lajirikas. Linnustoon kuuluu 
sekä vaateliasta sorsalajistoa että rantalehtojen 
lajeja, yölaulajia, satakieliä ja luhtahuitteja. Järvi 
on lisäksi ruskosuohaukan ja kaulushaikaran va-
kituinen pesimäalue. Köyliönjärvellä lintuvesien 
suojeluohjelmaan kuuluvat Kaukosaari ja Kirkko-
saaren pohjoiskärki. Alueet on myös mainittu leh-
tojen suojeluohjelmassa paikallisesti arvokkaina. 
Kaukosaarta on laidunnettu vuosisatoja. Saaren 
keskiosat ovat yhä heinittynyttä laidunta ja rannat 
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järeää tervalepikkoa. Kirkkosaaren pohjoiskärkeä 
luonnehtivat matalat kosteat rannat ja päällys-
osan osittain istutettu, puistomainen lehto. Alu-
een linnustoon kuuluu mm. satakieli, kultarinta ja 
harmaapäätikka. Köyliössä sijaitsee lisäksi soiden 
suojeluohjelmaan kuuluva Iso-Kakkurinsuo, joka 
on tyypiltään kermikeidas. 

Säkylänharjun Natura-alue ulottuu sekä Säkylän 
että Köyliön kuntiin ja harju kuuluu kokonaisuu-
dessaan myös harjujensuojeluohjelmaan. Säkylän-
harju on osa Lounais-Suomen suurinta harjujaksoa 
ja mahdollisesti syntynyt jäätikön kielekevirran 
osien välisellä, saumaluonteisella railovyöhykkeel-
lä. Sen pituus on noin 12 km ja leveimmillään se on 
lähes 3 km, mikä tekee siitä poikkeuksellisen suu-
ren ja leveän pitkittäisharjumuodostuman. Selän-
teen molempien sivujen laajoja lieveosia luonneh-
tivat lukuisat edustavat rantavallikentät ja dyynit. 
Harjun eliöstöön kuuluu harvinaisuuksia.

Pyhäjärven Natura 2000-ohjelmaan kuuluva 
alue käsittää koko aavan järven ja sen ranta-alu-
eet. Järvi on erityisen tuottoisa kalavesi ja Iisalon 
ja Emäkarin lehtoiset saaret järven keskellä ovat 
tärkeä linnuston pesimäalue ja muutonaikainen 
levähdyspaikka. Kasvillisuudeltaan rehevimmät 
alueet sijaitsevat Pyhäjoen ja Vähäkylänlahden vä-

lisellä alueella, länsirannan Mannilanlahdella sekä 
Hevoniitunojan suulla suojaisan matalan veden 
alueella. Säkylässä sijaitseva, lehtojensuojeluohjel-
maan kuuluva, rehevä Ojanlahden rantalehto on 
muodostunut Pyhäjärven ja pienen diabaasikallion 
väliin. Alueelta löytyy korkeaa lehtipuustoa, jon-
ka seassa on jaloja lehtipuita. Alueen kasvistoon 
kuuluvat mm. metsälehmus, lehtokuusama, lehto-
orvokki, imikkä ja kevätlehtoleinikki. Linturikas 
Harolanlahden alue sijaitsee Pyhäjärven pohjoi-
simmassa perukassa ja osa alueesta kuuluu myös 
lintuvesien suojeluohjelmaan. Lahden länsiran-
nalla on useita lehtojen suojeluohjelmaan kuulu-
via lehtoja. Alueella sijaitsee lisäksi Hiitteenkarin 
upea harjuniemi. Vesilinnusto on Harolanlahdella 
lajimäärältään runsas ja alueelle tyypillisiä ovat 
härkälintu ja silkkiuikku. Rehevällä diabaasialu-
eella Harolassa sijaitsee neljä lähekkäistä rinne- ja 
rantalehtoa. Eteläisimmät osat ovat kuivahkoa, 
kivistä, lehtipuuvaltaista ja runsaasti pähkinäpen-
saita kasvavaa lehtoa. Alueella kasvavia vaateliaita 
kasveja ovat mm. lehtotähtimö, imikkä ja musta-
konnanmarja. Pohjoisempana Vohlaisten pellon 
ja kallioiden välissä on kuusivaltainen ja osin 
korpimainen, hyvin kehittynyt saniaislehtorinne. 
Pohjoisimman osan ranta on tervaleppävaltaista 
lehtoa, jossa kasvavat mm. kotkansiipi, tesmayrtti 
ja pystykiurunkannus.

Koskeljärvi on yksi Pyhäjärviseutdun Natura-
2000 kohteita. Se on valuma-alueeltaan melko suu-
ri järvi ja viereisestä Vaaljärvestä sen erottaa vain 
vajaan kilometrin levyinen kannas. Alueen kasvil-
lisuus on hyvin rehevää, mutta kasvistosta puut-
tuvat vaateliaat lajit. Järvi on rakentamattomine, 
metsäisine rantoineen eräs Etelä-Suomen arvok-
kaimpia järviluonnon suojelukohteita ja lintuvete-
nä yksi parhaista. Koskeljärvi ja Vaaljärvi kuuluvat 
myös lintuvesien suojeluohjelmaan. Alueen mer-
kitys lintujen muutonaikaisena levähdyspaikkana 
on huomattava. Vaaljärven länsipuolella sijaitseva 
Iso-Hölön suoalue kuuluu Natura 2000-ohjelmaan. 
Kasvipeitteisten silikaattikallioiden ja boreaalisen 
luonnonmetsän ympäröimä keidassuo muodostaa 
yhdessä Liesrahkan suoalueen kanssa merkittävän 
luontokokonaisuuden. Siihen sisältyy myös valta-
kunnallisesti arvokas ja lintuvesien suojeluohjel-
maan kuuluva Liesjärvi. 

Inventoidut perinnemaisemat

Satakunnassa tehtiin valtakunnallista perinne-
maisemien inventointia vuosina 1992-1993, jonka 
tulokset on julkaistu kirjassa Satakunnan perin-
nemaisemat (Jutila ym. 1996). Maakunnallisesti 
merkittävät perinnemaisema-alueet sijaitsevat 
Köyliönjärven saarilla. Kaukosaari on monipuo-

Ketoneilikka.
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linen ja siltä löytyy vanhoja maankäyttömuotoja: 
metsälaidunta, hakamaata, niittyjä ja rantaniittyä. 
Saarella kasvaa myös Satakunnassa uhanalainen 
nurmilaukka. Kirkkosaarella sijaitsee rautakauti-
nen kalmisto, jonka ympärillä on lehtoa ja 1970-
luvulla istutettua tammimetsää. Saaren kärjestä 
löytyy metsälaidunta ja rantaniittyä. Kirkkosaaren 
eteläisillä rannoilla sijaitseva Uittamon niitty on 
mukana lintuvesien suojeluohjelmassa ja alueella 
on rantaniittyä, metsälaidunta ja hakaa. Alueella 
elää myös uhanalainen hyönteinen, tuomenpisar-
pirkko.

Köyliön alueen paikallisesti merkittävät perin-
nemaisema-alueet käsittävät kuusi keto, niitty ja 
laidunaluetta Köyliönjärven rannoilla sekä myl-
lykedon Tuiskulan kylän luoteispuolella. Alueil-
ta löytyy myös rautakautisia muinaisjäännöksiä. 
Säkylän puolella Pyhäjokivarressa sijaitsee ainoa 
alueen paikallisesti merkittävä perinnemaisema, 
Kankaanrannan laitumet. Alue on lampaiden lai-
duntamaa niittyä ja lehtoa ja siellä on myös kolme 
kalanviljelyallasta. Niityllä kasvaa huomionarvoi-
nen keltamatara.

Eurassa on v. 1996 inventoinnin mukaan vain 
vähän perinnemaisemia. Kauttualla sijaitsee kaksi 
kohteista. Museomäen kedolta, joka on kulttuuri-
historiallisesti arvokkaalla ruukki- ja asuntoalu-
eella, löytyy huomionarvoisia kasveja ja siellä on 
aiemmin havaittu myös uhanalainen jänönapila. 
Luistarin keto rautakautisen kalmiston ja pronssi-
kautisen asuinpaikan kohdalla on pieni heinittyvä 
keto. Kauttuan taajamasta itään, Neitsenmäen rin-
teessä on pieni keto, jolla kasvaa mm. ketoneilikka, 
keltamatara ja mäkitervakko. Kauttualta Uuden-
kaupungin suuntaan kulkevan, museotieksikin 
kaavaillun tien varrella kasvaa siellä täällä ketokas-
villisuutta. Tällä Harvasen tienvarsikedolla on pie-
niä niitty- ja kallioketokuvioita joilla kasvaa useita 
huomionarvoisia lajeja. Euran taajamasta länteen 
johtavan tien pohjoispuolella on Turajärven kaksi-
osainen niitty- ja haka-alue. Umpeutuminen uhkaa 
näitä niittyjä. 

Kulttuurimaisema-alueet

Köyliönjärven harjusaaret ja rantojen alavat vil-
jelykset muodostavat sekä historiallisesti että 
maisemallisesti arvokkaan kokonaisuuden, jo-
ka on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväk-
si maisemakokonaisuudeksi. Alueella sijaitsevat 
mm. Tuhkanummen ja Yttilän Otan rautakautiset 
kalmistot ja Köyliönjärven itärannalla kulkee iki-
vanha Pyhän Henrikin tie. Köyliönsaari on ollut 
merkittävä asuinpaikka jo rautakaudella ja yhdeksi 
Suomen historian keskeisimmistä paikoista saaren 
tekee Lallin ja Pyhän Henrikin traditio. Tuiskulan 

kylässä Köyliönjärvestä luoteeseen on säilynyt 
perinteistä rakennuskantaa ja kulttuurimaisemaa. 
Erityisesti Tuiskulan mylly ja saha muodostavat 
arvokkaan kokonaisuuden. Köyliöjärven alue on 
yksi Suomen kansallismaisemista ja Köyliön kult-
tuurimaisema-alue on valtakunnallisesti arvokas 
maisemakokonaisuus.

Köyliöstä Säkylän puolelle yhtenäisenä jatkuva 
Pyhäjärven ja Köyliönjärven välinen viljelymai-
sema muodostaa kulttuurimaisema-alueen, joka 
on eräs Satakunnan laajimmista avoimista pelto-
maisemista. Korven kylässä Säkylässä on säilynyt 
perinteistä rakennuskantaa mm. Rekon, Antin ja 
Mäkelän tiloilla, jotka muodostavat yhdessä Kor-
ven kulttuurimaisema-alueen. Säkylän kirkko 
ympäristöineen ja Säkylän kautta kulkeva keski-
aikainen Pyhän Henrikin tie ovat myös arvokkaita 
kulttuurimaisemakohteita.

Useimmat Euran kulttuurimaisemakohteista 
ovatkin muotoutuneet satakuntalaisen kulttuuri-
maiseman ytimen eli talonpoikaistalon ympärille. 
Euran kirkko ympäristöineen, läheiset kylät ja pel-
toaukeat muodostavat ehjän kulttuurimaisemalli-
sen kokonaisuuden. Alue on myös poikkeukselli-
sen rikas rautakauden löydöistä. Euran keskustan 
tuntumassa Kauttuan historiallisella teollisuus- ja 
asuntoalueella sijaitsee vuonna 1689 perustettu 

Nuokkukohokki.
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Perinteisen maankäytön muovaama alue, kohde 22.

Heinäseipäät sopivat maaseutumaisemaan.
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rautaruukki. Turajärven ja Naarjoen kylät Euran 
kirkonkylän länsipuolella muodostavat yhtenäi-
sen kulttuurimaisema-alueen. Myös Hinnerjoen 
kylän vanhasta kyläkeskuksesta on säilynyt edus-
tavia rakennuksia kyläraitin varrella. Hinnerjoen 
kirkonkylän rantaviljelmät ovat maisemallisesti 
merkittäviä. Korven kylässä sijaitsee hyvin säi-
lynyt kyläkokonaisuus ja yksi mainittava alue on 
myös Honkilahden kirkon ympäristö.

Pyhäjärviseudun 
muinaisjäännökset 
Leena Koivisto, Museovirasto:

Esihistoriaa

Pyhäjärviseutu on tunnettu rikkaasta ja monipuo-
lisesta menneisyydestään.  Eurassa ja Kyöliössä 
tutkitut rautakautiset ruumiskalmistot ovat olleet 
merkittävässä asemassa luotaessa kuvaa koko Suo-
men rautakautisesta yhteiskunnasta. Köyliönjär-
ven kansallismaisema puolestaan oli näyttämönä, 
kun ensimmäinen nimeltä tunnettu suomalainen, 
köyliöläinen talonpoika Lalli, jätti kirveellään läh-
temättömän jäljen varhaishistoriaamme surmaa-
malla Piispa Henrikin talvella 1156.  

Ensimmäiset ihmiset ovat saapuneet Pyhäjär-
viseudulle jo kivikaudella (n. 8500 – 1500 eKr). Met-
sästyksestä, kalastuksesta ja keräilystä elantonsa 
saaneet ihmiset asettuivat asumaan alueen vesis-
töjen rannoille.  Kivikautisen väestön asuinpaik-
koja onkin Pyhäjärviseudulla löydetty erityisesti 
jokivarsilta. Alueen merkittävimpiä kivikautisia 
muinaisjäännöksiä ovat Euran Honkilahden Kolm-
haara sekä useat Euran Kauttualla sijaitsevat asuin-
paikat. Lisäksi kaivaustutkimuksia on tehty mm 
Köyliön Tuiskulan kylässä.

Pyhäjärviseudun pronssikaudesta (n. 1500 – 500 
eKr) tiedot ovat vähäisemmät. Metsästyksen ja 
kalastuksen lisäksi pronssikauden väestö saattoi 
Pyhäjärviseudullakin jo harjoittaa karjanhoitoa ja 
pienimuotoista kaskiviljelyä. Vainajat haudattiin 
kivistä koottuihin röykkiöihin, joita tunnetaan mm 
Euran Harolasta ja Luistarista.

Rautakaudella (n. 500 eKr – 1150 jKr) Pyhäjärvi-
seudusta tuli yksi koko eteläisen Suomen huomat-
tavimmista keskuksista.  Asutus jokivarsilla muo-
dosti kyliä, joita ympäröivät pellot ja laidunmaat.  
Kyläkalmistot sijaitsivat usein läheisillä hiekkaisil-
la mäillä. Eurassa ja Köyliössä vainajat haudattiin 
poikkeuksellisesti jo rautakauden puolivälistä läh-
tien polttamatta ja runsaiden hauta-antimien kera.  
Köyliön- ja Pyhäjärvi sekä alueen joet muodostui-
vat tärkeiksi kulkureiteiksi, jotka mahdollistivat 

vilkkaan kaupankäynnin kaukaisiinkin maihin.  
Tunnetuimmat rautakautiset muinaisjäännökset 
ovat Euran Luistarin ja Köyliön Vanhakartanon 
ruumiskalmistot.  

Muinaisjäännösten maisemanhoidosta

Muinaisjäännösten hoidolla tarkoitetaan muinais-
jäännöksen ja sen lähiympäristön maisemanhoitoa. 
Hoidon ensisijainen tavoite on muinaisjäännösten 
suojelu ja kulttuurimaiseman monimuotoisuuden 
säilyttäminen. Hoito aloitetaan kohteen peruskun-
nostuksella, jonka yhteydessä alueen puustoa ja 
pensaskerrosta harvennetaan, jotta mahdolliset 
rakenteet saadaan esille. Maisemanhoidossa huo-
mioidaan muinaisjäännös kokonaisuutena, jossa 
rakenteet, maaston muodot ja alueen kasvillisuus 
ohjaavat käytännön hoitotyötä. 

Muinaisjäännösten hoidossa on tärkeää, että 
kerran aloitettua hoitoa voidaan jatkaa säännöl-
lisesti. Ylläpitävä hoito käsittää yleensä vuosittain 
toistuvan vesakon raivauksen ja niiton. Laajempien 
muinaisjäännösalueiden kohdalla laidunnus olisi 
suositeltavin ja luonnollisin jatkohoito. Muinais-
jäännös lähiympäristöineen on elävä ja jatkuvasti 
muuttuva kokonaisuus eikä hoidon tarkoitus ole 
pysäyttää maisemaa millekään tietylle aikatasolle 
vaan tuoda esille eri aikoina syntyneitä rakenteita 
ja jälkiä.

Muinaismuistolaki 295/63 rauhoittaa suoraan 
kiinteät muinaisjäännökset, joita ovat mm. muinai-
set hautaröykkiöt, kalmistot, linnavuoret, asuin- ja 
työpaikat, uhrikivet, kalliomaalaukset, kaskirauni-
ot ja tervahaudat. Lain mukaan muinaisjäännösten 
suojelu, tutkiminen ja hoito kuuluvat Museoviras-
tolle, mutta myös maanomistaja voi muinaisjään-
nöskohdetta hoitaa.

Eurooppalainen maisemayleissopimus (European 
Landscape Convention) on ensimmäinen kansainvä-
linen sopimus, joka koskee yksinomaan maisemaa. 
Sopimus painottaa maiseman merkitystä ihmisten 
hyvinvoinnille ja asukkaiden osallistumismahdol-
lisuuksia maiseman käsittelyssä ja hoidossa. Suo-
messa sopimus tuli voimaan kansallisesti erillisellä 
asetuksella 1.4.2006.

Pyhäjärviseudun muinaisjäännöksistä ja niiden 
hoitoon liittyvistä asioista voi ottaa yhteyttä Mu-
seovirastoon. Myös alueen kunnista saa lisätieto-
ja.
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Vesien tila ja vesialueiden käyttö

Pyhäjärviseutu on ollut vuosikymmeniä Lou-
nais-Suomessa vesiensuojelun painopistealuetta 
ja myöskin maatalouden aiheuttamaan vesistö-
kuormitukseen alueella on paneuduttu. Erityises-
ti Pyhäjärven valuma-alueella on jo tehty paljon  
vesiensuojelutoimia (kartta 2). Myös luonnostaan 
rehevä Köyliönjärvi on jo vuosia ollut yksi veden 
laadultaan huonokuntoisimmista järvistä ja siksi 
monen kunnostushankkeen ja suunnitelman koh-
de-alue. Suunnittelualueen jokien veden laatu on 
pääosin välttävää tai tyydyttävää. Euran järvis-
sä tilanne vaihtelee, tyydyttävästä ja välttävästä 
hyvään. Koskeljärvessä veden laatu on hyvää ja 
Turajärvessä tyydyttävää. Kuormitus on pääosin 
hajakuormitusta ja siitä huomattava osa peräisin 
maataloudesta. Myös yhdyskuntien ja teollisuu-
den puhdistetut jätevedet päätyvät suunnittelu-
alueen vesistöihin, mutta niiden osuus kuormi-
tuksesta on viime vuosikymmeninä pienentynyt. 
Lisäksi haja-asutuksen jätevesistä tulee ravinteita 
veteen ja  paikoitellen metsätalous ja haja-asutus 
ovat myös merkittäviä kuormittajia. Kaikki toimet 
mitä maataloudessa voidaan vesiensuojelun edis-

tämiseksi tehdä, on syytä ottaa käyttöön tälläkin 
alueella, sillä arvokkaista vesialueista kannattaa 
pitää huolta. Rehevöitymisen ja matalien järvien 
umpeenkasvun hidastaminen ovat tärkeää.

Köyliönjärven ja Pyhäjärven lisäksi monille pie-
nillekin järville kohdistuu runsaasti virkistyskäyt-
töpaineita ja hyvä veden laatu parantaa merkittä-
västi sekä vakituisten että vapaa-ajan asukkaiden 
viihtyvyyttä. Huomattavia luontoarvoja omaavia 
vesistöjä on erityisen tärkeä pitää myös veden laa-
dultaan hyvässä kunnossa, sillä ne ovat myös tär-
keitä retkeily-, matkailu- ja luontoharrastuskohtei-
ta. Pyhäjärvi on ammattikalastuksen kannalta alu-
een merkityksellisin vesistö, mutta myös monilla 
muilla alueen järvillä, kuten Koskeljärvellä, ainakin 
kotitarve- ja virkistyskalastusta harrastetaan aktii-
visesti. Suunnittelualueella on useissa vesistössä 
mm. Eurajoen alueella tehty myös kalataloudel-
lisia kunnostuksia kalojen elinmahdollisuuksien 
kohentamiseksi. Monet pienet jokien latvaojat ovat  
tärkeitä elinympäristöjä kaloille.

Havaintoja Pyhäjärviseudun 
kasvilajistosta
Satakunnan sisämaaosille tyypilliseen tapaan lajis-
tollisesti monimuotoisimmat kohteet ja muutamat 
niittyalueet keskittyvät jokien ja järvien läheisyy-
teen, vanhoille kyläalueille sekä Säkylänharjun 
läheisyyteen. Seudulla on pitkä asutushistoria 
ja Eura tunnetaan kautta maan rautakautisesta 
muinaisjäännöksistään. Niilä alueilla, joilla ihmi-
sen toiminta on jatkunut pitkään, voidaan tavata 
harvinaisemman kasvilajiston keskittymiä. Tällai-
sia keskittymiä havaitaan mm. Euran eteläisistä 
kylistä kuten Hinnerjoelta, lännessä Turajärven 
kylästä, keskustan alueella tunnettujen muinais-
jäännösten läheisyydestä, Kauttuan Ruukinpuis-
ton alueelta, Säkylän Pyhäjoen, Korven ja Löytä-
neen kylistä, Köyliön Vanhakartanon alueelta ja 
Tuiskulan kylästä. Näillä alueilla on mm. keski-
määräistä enemmän perinnebiotooppeja ja muita 
monimuotoisuuskohteita ja näin ollen myös run-
saampi ja monipuolisempi kasvilajisto. Erityisesti 
Euran muutamilta perinnebiotoopeilta tavataan 
nk. arkeofyytti- eli muinaistulokaskasveja, joiden 
arvellaan indikoivan ihmisen muinaista asutus- ja 
viljelykäyttöhistoriaa sekä rautakautisia asuin- tai 
hautapaikkoja. Suunnittelualueelta löydetyiltä 
uusilta perinnebiotoopeilta muinaistulokkaista ja 
huomionarvoisista perinnebiotooppilajeista tavat-
tiin mm. nurmilaukkaa, tummatulikukkaa, mäki-
kauraa ja sikoangervoa kahdelta kohteelta sekä 
yhdeltä kohteelta ukontulikukkaa.  

Nuottaruoho.
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Satakunnassa 1990-luvulla toteutetun perinne-
maisemainventoinnin yhteydessä  kaikilta perin-
nebiotoopeilta löydettiin nurmilaukkaa vain kol-
melta alueelta ja sikoangervoa viideltä kohteelta 
(Jutila ym. 1996). Kolmen uuden nurmilaukka-
esiintymän löytyminen yksistään Euran kunnan 
alueelta kaksinkertaisti siis koko Satakunnan maa-
talousalueiden monimuotoisuuskohteiden nurmi-
laukkahavainnot.

Osa lajeista (Taulukko 1) on tuttuja pientareilta, 
metsistä ja muista elinympäristöistä, joten listan la-
jimäärät kertovat näiden huomionarvoisten lajien 
määrät vain tämän inventoinnin yhteydessä kar-
toitetuilla kohteilla. Lisäksi työ tehtiin pääsääntöi-
sesti loppukesästä eikä kaikki kohteita inventoitu 
lajistollisessa mielessä kovinkaan tarkkaan. Näistä 
syistä esimerkiksi huomionarvoisten kevätkukki-
joiden määrä saattaisi suunnittelualueella olla esi-
tettyä suurempi. 

Suomen mittakaavassa Satakunnan perinnemai-
semilta löytyy niukasti huomionarvoista lajistoa. 
Perinnebiotooppien inventoinnissa Satakunnan 
perinnebiotoopeilta tavattiin keskimäärin 2,9 huo-
mionarvoista kasvilajia/kohde (Jutila ym. 1996). 
Tämän luonnon monimuotoisuuden yleissuunnit-
telussa luku jää reilusta alle 1:een huomionarvoi-
seen lajiin per kohde, sillä monet kohteet on otettu 
tähän suunnitelmaan mukaan myös maisemalli-
sista, eikä niinkään lajistollisista syistä. Luonnon 
monimuotoisuuskohteiden kokonaismäärä on 259 
erillistä rajattua aluetta, joiden yhteispinta-ala on 
199 ha. Niistä luokiteltiin perinnebiotoopeiksi yh-
teensä 49 kpl ja niiden alaksi tuli yhteensä 60,2 ha 
(Kartta 3).  

Osittain lajistollinen niukkuus selittyy myös 
sillä, että Euran, Säkylän ja Köyliön laajat pelto-
aukeat ovat topografi altaan tasaisia ja lähes kaikki 
soveltuva maa on ollut mahdollista raivata pel-
loksi. Muihin Lounais-Suomen ympäristökeskuk-
sen tekemiin suunnitelmiin verrattuna tämä näkyi 
esimerkiksi pellon metsäsaarekkeiden vähyytenä. 
Lisäksi seudun ainoat saarekkeet ovat usein äärim-
mäisen reheviä ja varsinkin Pyhäjärven läheisyy-
dessä leppien valtaamaa. Tässä kartoituksessa lu-
mokohteet käsittivät enimmäkseen erilaisia metsän 
ja pellon välisiä reunavyöhykkeitä, uomaympäris-
töjä, lähinnä järvien rannoilla sijaitsevia kosteikko- 
ja rantaniittytyyppisiä elinympäristöjä ja sekalaisia 
luonnon monimuotoisuuskohteita kuten puuku-
janteita, niittymäisiksi kehittyviä entisiä peltoja ja 
joutomaa-alueita kartoitettiin suunnittelualueelta  
(Taulukko 2). Tässä luonnon monimuotoisuuden 
yleissuunnitelmassa pitäydyttiin enimmäkseen 
maatalousalueilla eikä myöskään jo luontoarvoil-
taan tunnettuja kohteita enää käyty läpi.

      

Laji Kohteella

Keltamatara (Galium verum) 17

Ketoneilikka (Dianthus deltoides) 12

Häränsilmä (Hypochoeris maculata) 6

Aholeinikki (Ranunculus polyanthemos) 6

Nuokkukohokki (Silene nutans) 4

Kissankäpälä (Antennaria dioica) 3

Mäkivirvilä (Vicia tetrasperma) 3

Pähkinäpensas  (Corydalis avellana) 3

Ruoholaukka (Allium schoenoprasum) 3

Tummatulikukka (Verbascum nigrum) 3

Nurmilaukka (Allium oleraceum) 3

Purtojuuri (Succisa pratensis) 3

Isolaukku (Rhinanthus serotinus) 2

Kangasajuruoho (Thymus serpyllum) 2

Mäkikaura (Helictotrichon pubescens) 2

Syylälinnunherne (Lathyrus linifolius) 2

Sikoangervo (Filipendula vulgaris) 2

Ketotädyke (Veronica arvensis) 2

Kevättädyke (Veroniva verna) 2

Hakarasara (Carex spicata) 1

Hietalemmikki (Myosotis stricta) 1

Jäkki (Nardus stricta) 1

Mäkilemmikki (Myosotis ramosissima) 1

Nurmitatar (Polygonum viviparum) 1

Rantatädyke (Veronica longifolia) 1

Tammi (Quercus robur) 1

Ukontulikukka (Verbascum thapsus) 1

Valkolehdokki (Platanthera bifolia) 1

Virnasara (Carex pilulifera) 1

Taulukko 1. Huomionarvoisten lajien määrä uusilla 
luonnon monimuotoisuuskohteilla Eurassa Säkylässä ja 
Köyliössä
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Perhonen levähtää purtojuurella Kuva: Helena Särkijärvi

Nurmitatar. Kartta 3.
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Luonnon 
monimuotoisuuskohteet 
Luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelman 
kohteet on luokiteltu kasvillisuuden, kosteusolo-
jen, maisematekijöiden sekä nykyisen tai aiemman 
maankäytön mukaan erilaisiin elinympäristö-
tyyppeihin. Kohteista on laadittu lyhyt yleisku-
vaus, jossa kuvataan niiden tärkeimmät piirteet 
ja luonnehditaan kasvilajistoa. Täydellistä kasvil-
lisuuskartoitusta ei siis ole tehty, vaan huomiota 
kiinnitettiin pääasiassa niihin niittykasvilajeihin, 
jotka kuvaavat kohteen laidunhistoriaa ja jotka lai-
dunnuksen vähetessä ovat huvenneet luonnosta. 
Kullekin kohteelle on annettu lisäksi hoitosuositus. 
Vaikka monille kohteille suositellaan hoidoksi vain 
raivausta, voi kohteita hoitaa myös niittämällä tai 
laiduntamalla, mikäli tähän on innostusta. Kartoi-
tuksessa löydetyistä 259 alueesta muodostettiin 129 
numeroitua kohdetta ja  joitakin numeroimattomia 
kujanteita ja uomaympäristöjä.  Kohteiden elinym-
päristötyypit on esitetty yleissuunnitelmassa sekä 
sanallisesti että kartoin. Karttojen kohdenumero 
viittaa tekstissä olevaan kuvaukseen. Kartat katta-
vat yleissuunnittelualueesta ne osat, joilta luonnon 
monimuotoisuuskohteita löytyi. Karttojen nume-
roimattomista kohteista  kerrotaan lyhyesti ylei-
sellä tasolla, samoin luonnon monimuotoisuuteen 
liittyvistä kylämaisemista.

Karttarajaukset ovat yleispiirteisiä ja varsinai-
sessa erityistuen hakuvaiheessa alueet rajataan 
tarkemmin ottaen huomioon mm. hoidon järjestä-
miseen liittyvät seikat. Mikäli esimerkiksi laidun-
nus aloitetaan uusilla kohteilla on tärkeää saada 
muodoltaan mielekkäät lohkot. Hoitosuositukset 
ja kohderajaukset eivät välttämättä noudata tila-
rajoja. Erityisympäristötuessa, samoin kuin muis-
sa maataloustuissa, maa-alueita voidaan vuokrata 
omaan käyttöön ja saada hoidolle tukea. Tällöin 
esim. pienet niittykuviot voidaan yhdistää järke-
vän kokoiseksi erityistukialueeksi.

4 Kartoitetut kohteet ja niiden luokittelu

Suunnittelualueelta löytyneet luonnon monimuo-
toisuuskohteet luokiteltiin elinympäristötyypeit-
täin seuraavien perusteiden mukaisesti: 

Perinnebiotoopeiksi (eli perinnemaisemiksi) on 
luokiteltu alueet, joiden historiasta ja/tai kasvilli-
suudesta voidaan suoraan päätellä näiden olleen 
joskus perinteisen maankäytön eli niiton tai lai-
dunnuksen piirissä. Luokittelussa on huomioitu 
erityisesti huomionarvoisten kasvilajien esiintymi-
nen kohteella. 

Uoma ympäristöineen käsittää ojaan, puroon 
tai jokeen rajoittuvia avoimia tai puustoisia aluei-
ta. Nämä ovat usein vanhoja laidunalueita, mutta 
niitä ei umpeenkasvun ja rehevöitymisen takia voi 
luokitella perinnebiotoopeiksi. 

Metsäsaarekkeita tai reunavyöhykkeitä oli 
suunnittelualueella määrällisesti eniten. Etenkin 
saarekkeet ovat usein pienialaisia ja monesti myös 
kallioisia kohteita, joiden hoito ei aina edellytä ak-
tiivisia toimenpiteitä. Luonnon monimuotoisuutta 
voidaan hoidon avulla lisätä erityisesti niittymäi-
sillä ja hakamaisilla saarekkeilla ja reunavyöhyk-
keillä. Metsäsaarekkeiden hoidon ei useinkaan 
tarvitse olla intensiivistä, vaan pienimuotoinen 
raivaus riittää usein. Niittypohjaisten reunavyö-
hykkeiden ja metsäsaarekkeiden hoidosta hyötyy 

Elinympäristötyyppi kpl               ha

Perinnebiotooppi  49 60,2

Reunavyöhykkeet ja metsäsaarekkeet 125 46,7

Kosteikko, rantaniitty 9 26,2

Uomaympäristö 41 30,1

Muu 35 35,8

Yhteensä 259  199,0

Taulukko 2.Kartoitetut luonnon monimuotoisuus-
kohteet.         
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sekä arvokkaampi niittylajisto ja siitä riippuvainen 
hyönteislajisto. Siksi niitto on yleensä suositelta-
vaa pienilläkin kohteilla, vaikka se voi työajallisesti 
tuntua joskus kohtuuttomalta. 

Kosteikko, rantaniitty tai ruovikko on tässä 
suunnitelmassa luonnon monimuotoisuuden kan-
nalta merkittävä kostea elinympäristö. Kohde voi 
olla nykytilassaaan merkittävä tai sitä voitaisiin 
hoitaa luonnon arvojen parantamiseksi laidunta-
malla tai niittämällä. Jotkut kunnostamista kaipaa-
vat kohteet on lisäksi merkitty myös kosteikkokoh-
teisiin, mutta pääsääntöisesti rakentamis-, ennal-
listamis- tai muita toimenpiteitä vaativa kohde on 
merkitty vain kosteikkokohteisiin.

Muut lumokohteet käsittävät suunnitelmassa 
sellaisia alueita, joita on ollut vaikea sijoittaa mi-
hinkään yllä olevaan luokkaan. Luokkaan sisäl-
tyvät mm. erityistuella hoidettaviksi soveltuvat 
hylätyt, niittymäiseksi muuttuneet pellot, puuku-
janteet ja kiviaidat. 

Aiemmin inventoidut perinnemaisemat on 
esitetty myös kartoilla. Niitä ei ole erikseen nu-
meroitu ja niistä kuvauksia ja lisätietoa löytyy 
julkaisuista: Satakunnan perinnemaisemat ( Jutila 
ym. 1996) ja Satakunnan perinnebiotooppien hoito-
ohjelma (Kemppainen, Lehtomaa 2007).

Alueiden luokittelu eri elinympäristötyyppeihin 
on aina keskimääräinen arvio, sillä monet alueet 
sisältävät useitakin tyyppejä. Lisäksi yleissuun-
nitelma-alueelta löytyy varmasti joitakin luon-
nonarvoiltaan merkittäviä kohteita, joita ei tässä 
suunnitelmassa mainita. Poisjääneet kohteet arvi-
oidaan tapauskohtaisesti esimerkiksi erityistuen 
hakemisen yhteydessä.

Perinnebiotooppien huomionarvoinen kasvila-
jisto on merkitty kohdekuvauksiin kursiivilla. Se 
käsittää perinnebiotooppien ns. indikaattorilajit, 
joiden esiintyminen viittaa perinteisen maankäy-
tön historiaan (Pykälä ym. 1994).

Luonnon monimuotoisuuden merkittävyyttä 
kohteilla on arvioitu 3-portaisella asteikolla seu-
raavan taulukon mukaan. Hoidon seurauksena 
kohteiden lumoarvot yleensä lisääntyvät, joten 
arvio kuvaa tilannetta inventointihetkellä.

Muut luonnon 
monimuotoisuuskohteet
Lisäksi alueelta nousi esille alueita kohteita, joi-
ta ei otettu mukaan varsinaisiin numeroituihin 
suunnitelmakohteisiin, mutta joilla on merkitystä 
maisemassa tai paikallisesti luonnon monimuo-
toisuuden kannalta. Niistä on seuraavassa lyhyt 
luonnehdinta. Vain osa näistä kohteista on merkit-
ty kartoille. Kylämaisemat ovat teiden, perinteis-
ten rakennusten, peltojen, vesiuomien ja eritavoin 
luonnontilaisten alueiden muodostamia kokonai-
suuksia.  Niitä ei sen tarkemmin yleissuunnitel-
massa huomioitu, vaikka ne ovat kiistatta tärkeitä 
ympäristöjä. Kyläraitit ovat ympäristöjä, joilla on 
usein luonnon monimuotoisuudenkin kannalta 
arvoa, mutta huomattavaa maisemallista ja kult-
tuurista merkitystä.

Puukujanteita on suunnittelualueella runsaasti. 
Ne ovat osin uusia, osin vanhoja ja huonokuntoi-
siakin. Niitä perustettu useista eri puulajeista ja 
myös sekakujanteita löytyy. Kujanteet ovat tärkeitä 
maiseman kiinnekohtia ja kuuluvat maaseutuym-
päristöön. Komeat kookkaiden puiden kujanteet 
ovat upeita maamerkkejä. Vanhat kujannepuut 
ovat myös ruokailu- ja elinympäristöjä mm. monil-
le linnuille, hyönteisille, sienille ja jäkälille. Puuku-
janteita kannattakin hoitaa ja myös perustaa uusia 
perinteisille paikoille. Vanhan vielä hyväkuntoi-
sen kujanteen puiden väleihin voi jo hyvissä ajoin 
istuttaa uusia taimia kasvamaan. Huonokuntoi-
simpia puita täytyy usein poistaa tai karsia niistä 
lahoja oksia tien käyttäjien turvallisuuden takia. 
Lehtipuista kaikkien oksien karsiminen ja rungon 
katkaiseminen ts. tapittaminen ei ole suositeltavaa, 
koska se lyhentää puiden ikää ja edesauttaa huo-
nojen oksakulmien muodostumista ja usein altistaa 
tuulivaurioille. Uusia kujanteita perustettaessa tien 
käytön vaatimukset, lumen auraus ym. on huo-

+ = Nykyisellään lumoarvot eivät ole kovin suuria, mutta 
hoidon aloittaminen on perusteltua esim. maisemallisis-
ta syistä. Kohteen lajisto on tavanomainen.

++ = Lumoarvot ovat kohtalaiset, oikealla hoidolla pystytään 
usein ratkaisevasti lisäämään kohteen monimuotoisuus-
arvoja. Kohde voi olla jo melko umpeenkasvanutkin, 
mutta hoidon aloittaminen parantaisi luonnonarvoja 
merkittävästi.

+++ = Merkittäviä luonnonarvoja, monipuolinen ympäristö 
ja/tai arvokas lajisto, kohde kaipaa yleensä hoitoa luon-
nonarvojen säilyttämiseksi ja lisäämiseksi.

Taulukko 3.
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mioitava ja istutettava kujanne riittävän etäälle 
tiestä. Myös riittävät hoitoalueet puiden ympärillä 
ovat tärkeitä, jotta esimerkiksi ympäristön  kone-
niitto olisi vaivatonta. 

Suunnittelualueella on useita eri kokoisia uomia,  
joiden varsilla on monipuolista joki- ja ojanvar-
siympäristöä. Näitä kaikkia uomia ei kartoitettu 
tarkkaan eikä havainnoitu lajistoa. Uomien varsilla 
olevana luonnontilaista rantavyöhykettä kuitenkin 
kannattaa hoitaa, sillä niin saadaan kasvillisuutta 
monipuolistettua ja myös maisemaa avattua, jos 
se uoman varsi on pusikoitunut. Kaikkia alueita 
ei kuitenkaan tarvitse raivata, vaan joillakin hyvin 
runsaspuustoisilla ja paljon laho- ja kolopuita sisäl-
tävillä joenmutkilla luonnon monimuotoisuus säi-
lyy parhaiten, kun alueita ei hoideta ollenkaan.

Seuraaville uomakohteille sopivat hoidoksi va-
rovainen raivaus niin, että jätetään  monilajisia ja 
erikokoisia puita ja pensaita luonnontilaisen kaltai-
siksi ryhmiksi. Erityisesti peltoaukeilla ojan varsi-
en kasvillisuus on maisemallisesti tärkeä ja usein 
myös suojapaikka linnuille. Useimmat näistä alu-
eista ovat kuitenkin yksinään liian pieniä hoidetta-

viksi maatalouden erityisympäristötuella. Toisaalta 
myös näiden uomien varsilla osa-alueita voi jättää 
kokonaan hoidon ulkopuolelle em. syistä.

• Pyhäjoki, Säkylä
• Vähä-Karstujärvestä laskeva oja, Eura
• Maununoja, Köyliö
• Köyliönjoki
• Markanoja, Säkylä
• Mustaoja, Köyliö

Monivaikutteiset kosteikot ja 
muut vesiensuojelutoimenpiteet
Kosteikkojen päätavoite on yleensä vesiensuoje-
lu. Ne puhdistavat valumavesiä hidastamalla ve-
den virtaamaa ja pidättämällä näin kiintoainetta 
ja siihen sitoutuneita ravinteita, jotka laskeutuvat 
kosteikon pohjalle. Kasvukaudella kosteikkokas-
villisuus käyttää myös veteen liuenneita ravinteita, 
fosforia ja typpeä. Vedessä elävät mikrobit muut-
tavat hapettomissa olosuhteissa veden ja pohja-

Laidunnus lampailla sopii monille lumokohteille.
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aineksen typpeä typpikaasuksi. Kosteikot edistä-
vät vesiensuojelua myös tasaamalla virtaamia ja 
vähentämällä näin eroosiota sekä tulvahaittoja. 
Kaikki erilaisten patojen avulla tehdyt toimen-
piteet edellyttävät patoaltaan pohjalle kertyneen 
lietteen poistoa aika ajoin.

Pyhäjärviseudun alueelta löytyi monia mahdol-
lisuuksia vesiensuojeluun. Veden laatua voidaan 
parantaa monella muullakin tavalla kuin seuraa-
vassa ehdotetuilla tavoilla. Metsäojituksen haittoja 
on mahdollista pienentää esimerkiksi lietekuopilla 
tai ojapidättimillä. Eroosiosuojaus voisi olla paikal-
laan niiden ojien varsilla, joilla maalaji on helposti 
sortuvaa. Eroosiosuojauksella tarkoitetaan uoman 
tai sen reunojen muotoilua, rakenteita tai kasvilli-
suutta, joilla vähennetään maa-aineksen liikkeelle 
lähtöä ja kulkeutumista vesistössä. Esim. eroosio-
kohdan yläpuolen suiste ohjaa veden kuluvan uo-
makohdan ohi.

Suunnitelmassa on seuraavia kosteikkoehdotuksia 
ja vesiensuojelutoimenpiteitä:

Monivaikutteisella kosteikolla tarkoitetaan 
tässä yhteydessä vesiympäristössä tehtävää toi-
menpidettä tai toimenpiteiden yhdistelmää, jolla 
edistetään edellä mainittujen tavoitteiden lisäksi 
muitakin, usein luonnon monimuotoisuuden edis-
tämiseen tai maisemanhoitoon liittyviä päämääriä. 
Kosteikkoympäristö lisää luonnon monimuotoi-
suutta tarjoamalla sopivan elinympäristön erilai-
sille kasveille ja eläimille. Veden virtaamaa tasaa-
vat kosteikot lisäävät purovesistöjen merkitystä 
eliöstön kulkureitteinä, ja veden laatua parantavat 
toimenpiteet hyödyttävät aikaisempaa monipuo-
lisempaa eliölajistoa. Kosteikot tarjoavat vesilin-
nuille uusia pesimispaikkoja ja voivat olla samalla 
oivallisia kasteluveden varastoja. Kosteikkojen 
perustaminen ja ennallistaminen parantaa myös 
alueiden maisemaa ja virkistyskäyttöä, kuten lintu-
harrastusta, metsästystä, kalastusta ja ravustusta. 
Virtaamien tasoittuminen voi myös mahdollistaa 
uimisen ja melonnan vähäsateisempinakin aikoi-
na. Jos alueella on kalataloudellista merkitystä, 
kosteikkojen rakenteessa täytyy ottaa huomioon 
erityisesti kalojen nousun turvaaminen.

Pohjapato- ja pohjakynnysketju on uomaan 
tehtävien veden pintaa nostavien rakenteiden jono. 
Pohjapadot ja pohjakynnykset voidaan yhdistää 
myös altaisiin tai uoman laajennuksiin. Pohjapadot 
hidastavat veden virtausta, jolloin kiintoainesta ja 
niihin sitoutuneita ravinteita laskeutuu padon ylä-
puoliseen altaaseen.

Kunnostettava laskeutusallas. Laskeutusal-
taalla tarkoitetaan kiintoaineksen pysäyttämiseen 

tarkoitettua allasta, jota voidaan käyttää myös 
kasteluveden varastona. Laskeutusallas on tärke-
ää muotoilla kaarevaksi, reunoiltaan loivaksi (ei 
sortumista) ja maisemaan sopivaksi. Laskeutusal-
las voi myös sisältää vesikasvillisuutta kasvavan 
matalamman kosteikko-osan, mikä tehostaa ravin-
teiden poistumista vedestä.

Ennallistamisella voidaan tarkoittaa uoman 
mutkaisuuden palauttamista tai uoman kaven-
tamista/laajentamista virtauksen muuttamiseksi 
tai muotoilua tulvatasanteiden aikaansaamiseksi. 
Ennallistamisella voidaan vähentää uomaeroosiota 
ja hidastaa veden virtaamaa, jolloin kiintoainetta 
ehtii laskeutua uoman pohjalle ja ravinteita sitou-
tua kasvillisuuteen. Myös tulviva pelto voidaan 
ennallistaa tulvaniityksi, joka on harvinaistumassa 
oleva elinympäristötyyppi. 

Umpeenkasvaneiden ja mataloituneiden  järvien 
kunnostus on laaja ennallistamistoimenpide, johon 
kuuluu usein vesialueen lisäys pinnan korkeutta 
nostamalla, ruoppaamalla tai poistamalla vesikas-
villisuutta. Yleensä myös ulkoista kuormitusta on 
vähennettävä, jotta järvi pysyisi kunnossa. Laajat 
ennallistamishankkeet vaativat yksityiskohtaisen 
suunnitelman, jossa hyödyt ja haitat punnitaan tar-
koin. Nämä toimet tarvitsevat laajuutensa vuoksi 
lähes poikkeuksetta ympäristölupaviraston lu-
van. 

Uoman kulun muuttaminen tai uoman laajen-
nus on toimenpide, jolla  pyritään hidastamaan 
virtausta ja lisäämään veden viipymää uomassa 
kiintoaineksen laskeutumisen mahdollistamiseksi 
sekä tulvahuippujen leikkaamiseksi. Uomaan voi-
daan tehdä vettä varastoiva laajennus, ottaa vanha 
uoma käyttöön vesimäärän jakamiseksi, palaut-
taa meandereita tai ohjata uoma kulkemaan esim. 
ruovikon kautta pitempää reittiä purkupisteeseen, 
jolloin yleensä tapahtuu veden puhdistumista. 

Suojavyöhyke tarpeellinen. Kalteva rantapelto, 
sivu-uomassa oleva jyrkkä, lyhytrinteinen ranta-
pelto, harvemmin kuin kerran vuodessa vettyvä 
tai tulviva pelto tai rantapelto, jossa on sortumia, 
noroumia tai notkelmakohtia. 

Suojavyöhyke erittäin tarpeellinen. Jyrkkä tai 
kalteva ja pitkärinteinen rantapelto, sortuva ran-
tapelto tai vuosittain tulvista tai vettymishaitasta 
kärsivä peltoalue.
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Tässä yleissuunnitelmahankkeessa arvioitiin suo-
javyöhykkeen tarpeellisuutta Euran alueelle ja 
muut suojavyöhyketarvemerkinnät ovat pääosin 
Köyliö ja Säkylään tehdyistä suojavyöhykkeiden 
yleissuunnitelmista (Reko 2001 ja 2002). Näihin 
aikaisempiin arvioihin tehtiin lisäksi vain muuta-
mia lisäyksiä. Julkaisun kartoissa näkyvät kaikki 
täydennysmerkinnät suojavyöhykkeiden tarpeelli-
suudesta, mutta osa aiemmin julkaistuista jäi pois, 
koska ne eivät mahtuneet karttasivuille. Ne mer-
kinnät ovat löydettävissä em. julkaisuista. 

Kosteikoille ja muille toimenpide-ehdotuksille 
löytyi kaikkiaan 91 paikkaa ja niistä muodostettiin 
70 kohdetta, joista laadittiin lyhyt kuvaus. Eri ta-
voilla rakennettavia kosteikkoja tuli mukaan eniten 
, mutta myös useita allas- ja  pohjapatoehdotuksia. 
Ennallistamiskohteista suurin osa on laajoja jär-
vien kunnostuksia. Osa toimenpiteistä kohdistuu 
muille kuin maatalouden kuormittamien järville. 
Niiden hyvän tilan aikaansaamiseksi tehtävät toi-
menpiteet on hyvä tuoda tässäkin esille.

Järvenrantaniitty on myös kosteikkomainen elinympäristö. Vaaljärven rantaa.

Taulukko 4. Kartoitetut kosteikkokohteet:

Toimenpidetyyppi kpl

Monivaikutteinen kosteikko 34

Ennallistaminen 9

Kunnostus 14

Laskeutusallas 12

Pintavalutus 1

Pohjapadot 13

Uoman muuttaminen 8

Yhteensä 91
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Euran luonnon monimuotoisuus 
ja kosteikkokohteet

1. Kosteikkoympäristö 

Turajärveen laskevan joen suuhun on tehty kun-
nostustoimia ja aikaansaatu kosteikkoympäristö. 
Vesiensuojelun ja luonnon monimuotoisuuden 
kannalta hyvä kohde, jonka kunnossapitoon kan-
nattaa kiinnittää huomiota. 

2. Niemeke (++) 

Kivikkoinen pieni niemeke on tiheäpuustoinen. 
Puustosta löytyy niin haapaa, koivua, tuomea, 
kuusta kuin tiheää katajikkoakin. Näiden väliin 
jää pari avoimempaa niittylaikkua, joilla kasvaa 
mm. huomionarvoista ketoneilikkaa. Muuta lajistoa 
edustavat siankärsämö, särmäkuisma, metsäapila 
ja kissankello.

Hoito: Alueesta saisi erittäin hienon raivaamalla 
reuna-alueiden nuorpuustoa pois ja laajentamalla 
näin pieniä niittylaikkuja. Huonokuntoista katajaa 
kannattaisi myös vähitellen harventaa.

3. Muu lumokohde (+)

Vainio-Mikkolan talon pohjoispuolella tienhaa-
rojen kiiloihin jää heinittyneitä alueita. Kaakossa 
olevalla niittyalueella kasvaa muutama rehevä-
kasvuinen kuusi, muuten lehtipuusto on kohteella 
vallitsevin. Lounaisimmalla osa-alueella laidun-
taa muutama vuohi. Niittykasvillisuus on kaikilla 
osa-alueilla varsin samankaltainen: mesiangervo, 
vadelma, maitohorsma, nurmipuntarpää ja ojakel-
lukka vallitsevat. 

Hoito: Kaikkien osa-alueiden maisemallista ar-
voa parantaisi laidunnus ja puuston harvennus.

5 Suunnittelualueen kohdekuvaukset

4. Perinnebiotooppi (++) 

Aivan Turajärven kylän keskellä on entinen laidun, 
joka on nykyisin hyvin pusikoitunut. Luontaisen 
umpeenkasvun lisäksi niittyalueen arvoa laskee 
parhaimmille osa-alueille istutetut kuusen- ja koi-
vuntaimet. Valtalajeina ovat metsä- ja nurmilau-
ha sekä typensuosijakasvit. Pienillä kuivemmilla 
ketokohdilla kasvavat huomionarvoisista lajeista 
häränsilmä, aholeinikki ja ketoneilikka. 

Hoito: Alueen laidunnus tulisi aloittaa uudel-
leen ja puustoa, niin istutettua kuin luontaisestikin 
levinnyttä, tulisi poistaa voimakkaasti. 

5. Uoma ympäristöineen, muu  (+)

Laajahko, tuore rinneniitty alkaa Kausentien ete-
läpuolelta ja jatkuu kaakkoon Haajanojan vartta 
myötäillen. Pohjoisessa niityillä kasvaa vain muu-
tamia mäntyjä, mutta etelämpänä kasvaa paikoin 
tiheästi lehtipuustoa: koivua, haapoja, leppää, pa-
juja ja taikinamarjaa. Typensuosijakasvillisuus on 
vallannut laajimmat avoimet alueet. Sieltä täältä 
kaakkoisosasta löytyy kissan- ja kurjenkelloa, sian-
kärsämöä, kuminaa, keltamoa, hiirenvirnaa, heinä-
tähtimöä, nurmipuntarpäätä, metsäkurjenpolvea 
ja keltamataraa. 

Hoito: Alue on riittävän laaja järkevänkokoisek-
si laitumeksi. Raivattavaa puustoa alueella on run-
saasti, varsinkin kaakosta ja jokivarresta haapaa ja 
muuta lehtipuustoa voi harventaa voimakkaalla 
kädellä, mikäli alueella aloitetaan laidunnus. Siis-
timinen on paikallaan ennen laidunnuksen aloit-
tamista.

6. Reunavyöhykkeet (+)

Pienialaisia pellon reunavyöhykkeitä, jotka sovel-
tuisivat erityisympäristötuen avulla raivattaviksi. 
Lajisto kohteella on melko vaatimaton – itäisemmät 
kohteet ovat melko kallioisia ja niukkalajistoisem-
pia kun taas lännessä alueet ovat kastikkavaltai-
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sia ja osin lehtomaisia. Läntisimmillä kuvioilla on 
myös lepikoitunut vanha laidunalue, jonka laidalla 
sinnitteli muutamia huomionarvoisia ketoneilikoi-
ta. 

Hoito: Nuorten mäntyjen raivaus. Läntisemmil-
lä kohteilla lepän ja haavan harvennus ja mahdol-
lisuuksien mukaan laidunnus.

7. Laidunnetut reunavyöhykkeet (+) 

Aivan Raumantien pohjoispuolella, Mikolan talon 
ympäristössä on lampailla laidunnettuja reunavyö-
hykkeitä. Alueet ovat heinäisiä ja niittykasvillisuu-
desta löytyvät laidunalueille tyypilliset rohto- ja 
nurmitädyke, kultapiisku, metsäapila, röllit ja 
niittynurmikka. Luoteessa navetan takana oleval-
la laidunalueella vallitsee muita alueita rehevämpi 
kasvillisuus. Luoteen metsäinen niemeke on jälleen 
karumpaa ja osin kallioista aluetta. 

Hoito: Laidunnus on eduksi reunavyöhyk-
keiden monimuotoisuudelle. Laitumia voisi toki 
edelleen laajentaa ja puustoisimmilta osa-alueilta 
puustoa harventaa.

8. Perinnebiotooppi  (+)

Raumantien risteyksessä vanhojen hienojen ra-
kennusten luoteispuolella on pienialainen niitty. 
Lähempänä rakennuksia niitty on kallioinen ja 
melko niukkalajinen, alempana typensuosijakasvit 
kuten nurmipuntarpää, vadelma ja mesiangervo 
ovat vallitsevat.

Hoito: Näkyvällä ja rakennustensa puolesta ar-
vokkaan alueen ilmettä kohentaisi myös läheisen 
niityn hoito joko niittämällä tai laiduntamalla. 

9. Muu lumo (++)

Tämä laajahko pelto- ja niittyalue sijaitsee Naarjoen 
koulun itäpuolella. Alueelle on istutettu mäntyjä 
ja koivuja, mutta sen reunoilta löytyy myös raitaa, 
pihlajaa ja tuomea. Laajimmat kasvustot koostuvat 
typensuosijakasveista, vadelmasta, koiranputkes-
ta, maitohorsmasta, nokkosesta, nurmipuntar-
päästä ja vadelmasta. Aivan koillisessa vanhan 
tiepohjan lähistöllä ja alueen latojen läheisyydestä 
voi löytää pieniä kuivempia niittylaikkuja, joilla 
tavataan siankärsämöä, ahomansikkaa, kissan- ja 
kurjenkelloa, aho- ja niittysuolaheinää, kultapiis-
kua, päivänkakkaraa sekä huomionarvoista keto-
neilikkaa.

Hoito: Näkyvällä paikalla, kylän keskellä si-
jaitsevasta kohteesta saisi näyttävän aloittamalla 
alueella laidunnus ja harventamalla metsätalou-
delliselta arvoltaan vähäisiä istutusmäntyjä pois. 
Alueen reunoilta voidaan poistaa raitaa ja tuomea. 

Järeimmät raidat kannattaa jättää alueelle lisää-
mään luonnon monimuotoisuutta. Erityisesti itä-
osan hienon ladon seinustan tuomet tulisi raivata 
pois.  

10. Reunavyöhykkeet, niityt (+)

Naarjoen kylätien varrella on useita erityistu-
kiin soveltuvia, tosin hyvin pienialaisia kohteita. 
Paikoin reunoilla kasvaa kauniita katajia, mutta 
nuorpuusto peittää monin paikoin peltomaisemia. 
Niittylajistoltaan parhaat kuviot löytyvät Leinon ja 
Kylä-Kausen välisiltä reuna-alueilta. Näiltä alueilta 
tavataan esimerkiksi kissan- ja kurjenkelloa, oja- ja 
siankärsämöä, sarjakeltanoa ja huomionarvoisista 
lajeista keltamataraa ja tummatulikukkaa.

Hoito: Raivaus ja laidunnus mahdollisuuksien 
mukaan.

11. Metsäsaarekkeet (+)

Lehtipuuvaltaiset pellon metsäsaarekkeet Naarjo-
en jokiuoman eteläpuolella soveltuisivat avarretta-
vaksi maisemallisin raivauksin, katajaa ja pihlajaa 
suosien.

Hoito: Suurimmilla ja runsaspuustoisimmilla 
saarekkeilla pienimuotoiset raivaukset kohentai-
sivat niiden maisemallista arvoa.

1-3 Loukonen
Turajärveen laskevan joen valuma-alueen ylä-
osassa sijaitseva Loukonen ei ole mitenkään voi-
makkaasti maatalouden kuormittama, mutta silti 
rehevöitymässä. Järven rannoilla on runsaasti lo-
ma-asutusta, uimaranta ja siten virkistyskäyttöä 
paljon. Pieneltä peltoalueelta järveen laskevaan 
ojaan olisi mahdollista rakentaa pieni pohjapato 
ja edelleen tehostaa veden viipymää laajentamalla 
olemassa olevaa laskeutusallasta. Toimenpiteitä 
suunniteltaessa on huomioitava, ettei lähialueil-
le  aiheuteta ongelmia. Myös luoteesta Loukoseen 
laskevan ojan yläosaan voisi patoamalla laajentaa 
jo olemassa olevaa kosteikkoympäristöä. Näin voi-
daan vielä pidättää suolta tulevia humusvesiä en-
nen järveä joko haaroittamalla ojaa kapeilla altailla 
tai pintavalutuksella.

4 Naarjärvi
Umpeenkasvanut järvi, jossa pienellä kaivulla, 
puuston poistolla ja suojavyöhykkeillä mahdolli-
suus monivaikutteiseen kosteikkoon. Kosteikko, 
johon tulisi avovesipintaa parantaisi tiemaisemaa. 
Järvi pidättää nykytilassaankin todennäköisesti 
ravinteita, mitä voisi tehostaa lisäämällä veden 
viipymää alueella.
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12. Reunavyöhyke (+)

Hyvin heinävaltaisen pellon reunavyöhykkellä 
kasvaa tiheästi kuusta, koivua, haapaa ja terva-
leppää. Länsiosan niemekkeellä kasvaa myös 
mäntyä. Erityistukeen soveltuva reuna mutkitte-
lee Naarjoen kylän kaakkoisosissa Linnanpervon-
kallion ympäristössä. Kenttäkerroksessa tavataan 
metsämaitikkaa, metsäorvokkia, oravanmarjaa, 
nurmi- ja rohtotädykettä, maariankämmekkää, 
kultapiiskua, ahomansikkaa, särmäkuismaa, met-
säkurjenpolvea, niittysuolaheinää, kissankelloa ja 
purtojuurta. Kaakossa kallionalustan läheisyydessä 
kasvaa lillukkaa, kurjenkelloa ja kastikoita. 

Hoito: Muun muassa kuusta voimakkaasti pois-
tamalla kohteesta saisi näyttävän. Laitumeksi alue 
lienee suhteellisen työlästä ja kallista aidata. 

13. Perinnebiotooppi (++)

Pienialaisella kohteella on todennäköisesti aikoi-
naan sijainnut pihapiiri. Jyrkän kallioreunan lajisto 
on kulttuurivaikutteista.  Puustosta ja pensastosta 
löytyy  puutarhakasveja, kuten syreeniä. Niittykas-
villisuus on melko monipuolista, alueella kasvaa 
mm. runsaasti ahomansikkaa, nurmitädykettä, 
kangasmaitikkaa, siankärsämöä, päivänkakkaraa 
ja huomionarvoisista mm. ukontulikukkaa, hieta-
lemmikkiä ja sikoangervoa. Puutarhakarkulaisina 
kohteella kasvaa myös vanhoja karviaislajikkeita 
ja saksankirveliä.

Hoito: Alueesta saisi pienen laitumen. Pellonlai-
dan ja länsiosan puustoa kannattaisi harventaa. 

14. Pellon metsäsaarekkeet

Näkyvällä paikalla sijaitsevilla, pienialaisilla pellon 
metsäsaarekkeilla maisemalliset raivaukset suuria 
pihlajia suosien voisivat olla luonnon ja maiseman 
monimuotoisuustuen avulla toteutettavia toimen-
piteitä.

15. Reunavyöhykkeet, Heinorko (+) 

Eteläinen niemeke (15A) on haapavaltainen ja sen 
reunassa kasvaa muutamia maisemallisesti kaunii-
ta katajia. Niittykasvillisuutta löytyy vain paikoin. 
Näillä kohdin kasvavat mesiangervo, metsäkurjen-
polvi, nurmilauha, nurmirölli, kurjenkello, huo-
paohdake, kultapiisku ja valkovuokko. Edellisen 
kohteen luoteispuolella, Elon talon ympäristössä, 
on lampailla muutamia vuosia laidunnettuja, puo-
liavoimia metsänlaitoja (kohde 15B). Heti laitumen 
takaa alkaa suhteellisen tiheä kuusikko, pohjoi-
sempana sekametsä. Niittylajistossa viihtyvät mm. 
nurmipuntarpää, lillukka, valkoapila, ojakärsämö, 

kultapiisku, kurjen- ja kissankello, sarjakeltano ja 
nurmitädyke. Kaakkoisosan avoimemmilta pellon-
laidoilta löytyy pieniä ketomaisia kuvioita, joilla 
kasvavat esimerkiksi huopakeltano, siankärsämö, 
ahomansikka, rohtotädyke, jänönsara ja syysmai-
tiainen.

Hoito: Tiheän puuston raivaus ja aukkoisuuden 
lisääminen. Reunavyöhyke 15A soveltuisi myös 
pieneksi laidunalueeksi. Kuvion 15B laidunnus-
ta kannattaa jatkaa ja mahdollisuuksien mukaan 
myös vähän laajentaa lähiympäristöön. Puustoa 
voi reuna-alueilta ja pohjoisempaa mäen laelta 
harvennella. 

5 Petäjäsporras
Mahdollinen paikka patoamalla tehtävälle kostei-
kolle. Kohde kuuluu samaan Haajanojan- Naarjoen 
valuma-alueeseen kuin edellisetkin kosteikkokoh-
teet.

6 Salajärvi
Salajärven ympärillä ei ole peltoja eikä maatalou-
desta sinne tule kuormitusta. Jos jotain järven tilaan 
halutaan vaikuttaa, voisi pohjoisrannan vanhoilta 
pelloilta tulevaan ojaan tehdä laskeutusaltaan pi-
dättämään herkästi erodoituvilta mailta tulevaa 
kiintoainesta. Järveen koillisesta suolta tuleva ojan 
alaosassa on kosteikko ja uoma on puromainen. 
Kohde on arvokas luonnon monimuotoisuuden 
kannalta ja toimii sellaisenaan ravinteiden pidät-
täjänä ja valumien tasaajana.

7 Neittamojärvi
Järven yläosaan pohjoisesta laskevan uoman yh-
teydessä on mahdollinen paikka tulvaniityn en-
nallistamiselle, jos peltoa voi tähän tarkoitukseen 
käyttää. Tulvaniitty on harvinaistunut elinympäris-
tötyyppi ja luonnon monimuotoisuuden kannalta 
merkittävä. Järven alapäähän lounaasta laskevaan 
uomaan on mahdollista perustaa laskeutusallas-
tyyppinen kosteikko. Molempien kohteiden valu-
ma-alueista on suuri osa peltoa ja toteuttaminen 
pidättäisi ojia myöten tulevaa ravinnekuormitusta. 
Jos tulvaniittyä ei voi ennallistaa, tulvivalle alueel-
le voi perustaa myös suojavyöhykkeen.

     
16. Reunavyöhykkeet ja pellon metsäsaarekkeet 
Vaanin kartano (++)

Kohteet 16A ovat pellon metsäsaarekkeita Kiu-
kaisten kunnan puolella. Saarekkeista eteläisempi 
kasvaa kauniita katajia, joiden lomassa on pienia-
laisia tuoreen niityn laikkuja. Pohjoisempi kasvaa 
tiheästi nuorta lehtipuustoa. Kohde 16B on karta-
non länsipuolella oleva, myös aiemmin laidunnet-
tu reunavyöhyke, jonka itäosissa kasvaa muutama 
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Esimerkkejä reunavyöhykkeistä.
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omenapuu ja koivuja. Lännessä kasvaa nuorehkoa 
mäntyä ja muutama kaunis kataja. Alue on hiek-
kapohjainen ja rajautuu lännessä hiekkakuoppaan. 
Niittykasvillisuus on edustava: esimerkiksi huo-
mionarvoiset ketoneilikka ja keltamatara ovat run-
saita. Muuta lajistoa edustavat huopakeltano, 
heinätähtimö, pukinjuuri, ketohopeahanhikki, 
päivänkakkara, keltamaksaruoho, pölkkyruoho, 
ahomansikka ja viherjäsenruoho. Kohde 16C on 
kartanon eteläpuolella oleva metsäsaareke, jolla 
sijaitsee kaksi latoa. Aluetta on laidunnettu muu-
tamia vuosia sitten. Kohteella kasvaa hyvin järeitä, 
maisemallisesti kauniita mäntyjä, melko kookas-
ta haapaa ja koivua. Alueen koillisosassa kasvaa 
tammi. Laidunnuksen loputtua alueelle on tullut 
nuorta haapavesakkoa, vadelmaa, pihlajaa ja koi-
vuntaimia. Niittykasvillisuus on kastikkavaltaista, 
mutta seassa viihtyvät myös kultapiisku, hiiren-
virna, päivänkakkara, sarjakeltano, valkovuokko, 
kissankello, metsäapila, lillukka, maitohorsma, 
niittynurmikka, poimulehdet ja keltamatara. Edet-
täessä saarekkeesta lounaaseen on hakamaista 
reunavyöhykettä, joka kartalla tunnetaan nimel-
lä Kolihaka. Alue on koivuvaltainen, mutta myös 
nuoria kuusia ja mäntyjä on kasvanut alueelle. 
Niittykasvillisuudesta löytyvät muun muassa 
nurmitädyke, kissankello, ahomansikka, hieta-
kastikka ja metsämaitikka. Osa-alue 16D on pieni 
mäennyppylä peltoaukean keskellä, jolla on lato ja 
tuulimylly. Puusto koostuu lähinnä vaahterasta ja 
muutamasta männystä, koivusta ja pihlajasta. Siel-
lä täällä kasvaa vadelmaa. Myllyalueen ympärillä 
niittylajistoa edustavat kissankello, niittynurmik-
ka, lillukka, ahosuolaheinä, ketohopeahanhikki ja 
heinätähtimö. Pellon reuna-alueet ovat reheväm-
piä  - pujoa, maitohorsmaa, vadelmaa ja juolaveh-
nää kasvavaa. 

Hoito: Saarekkeilla ja reunavyöhykkeillä olisi 
nuorpuuston harvennuksen jälkeen hyvä aloittaa 
laidunnus uudelleen. Myllymäkeä voidaan hoitaa 
esimerkiksi niittämällä ja tuulimyllyn läheisyyden 
nuoret männyt voisi kaataa. Kartanon lähellä on 
komeita kiviaitoja ja muita monimuotoisuuskoh-
teita, jotka myös voisi sisällyttää erityisympäristö-
tuella hoidettavaan kokonaisuuteen.

17. Uoma ympäristöineen ja reunavyöhyke (+)

Osa-alue 17A on pieni joenmutka, jonka eteläosas-
sa kasvaa kauniita pylväsmäisiä katajia. Muuten 
Eurajoen varressa sijaitsevalla kohteella kasvaa jä-
reitä leppiä ja koivuja sekä melko runsaasti nuorta 
lehtipuustoa ja pajuja. Monimuotoisuutta lisäävät 
muutamat lahoavat, iäkkäät koivut, jotka tarjoa-
vat mm. kolopesijöille hyviä elinympäristöjä. Ka-
tajavaltaisen alueen niityllä kasvaa maitohorsmaa, 

nurmipuntarpäätä, mesiangervoa, nurmilauhaa, 
kieloa, rönsyleinikkiä, rantatädykettä, lillukkaa, ran-
ta-alpia, kissankelloa, niittynurmikkaa ja hiirenvir-
naa. Kohdetta 17B on aikoinaan laidunnettu, mutta 
on nykyisin pääosin metsätalouskäytössä. 

Hoito: Osa-alueelle 17A sopii laidunnus ja sillan 
ympäristön puuston voimakas harvennus. Kuviol-
la 17B vain länsiosien avoimemmat kuviot voisivat 
soveltua erityisympäristötuen avulla raivattavik-
si. Mikäli alueella aloitetaan laidunnus, voisi koko 
vanhaa hakamaa-aluetta laiduntaa.

18. Jokivarsiympäristö, Euraniittu (+)

Kantatie 43:n ja Eurajoen väliin jää hyvin kapea, he-
vosilla laidunnettu jokivarsiniitty. Alueella kasvaa 
eri-ikäisiä koivuja, leppiä ja pajuja. Niittykasvilli-
suus koostuu pääosin nurmipuntarpäästä, mesi-
angervosta, ranta-alpista, koiranputkesta, maito-
horsmasta, nokkosesta, voikukasta, viitakastikasta, 
ukonputkesta, korpikaislasta, rohtovirmajuuresta 
sekä niitty- ja kylänurmikasta. 

Hoito: Alueen laidunnusta kannattaa jatkaa ja 
mahdollisesti laajentaakin. Myös puustoa voi har-
ventaa.

8 Järvioja
Pienessä Eurajokeen laskevassa ojassa patoamalla 
mahdollisuus pieneen kosteikkoon. Lähialueilla on 
tosin aika alavaa, joten toimenpidettä suunnitel-
taessa huomioitava, ettei tule kuivatusongelmia.

19. Metsäsaareke, Torkkinen (+)

Melko järeää mäntyä kasvava pellon metsäsaareke, 
joka on merkitty karttaan nimellä Myllymäki. Mäen 
itäosat ovat pysyneet avoimena, katajan luonneh-
timana, kuivana niittynä ohikulkevan sähkölinjan 
ansiosta. Reunalla kasvaa myös muutamia pihlajia. 
Saareke on valtaosin kangasmetsäkasvillisuuden 
luonnehtima, mutta itäosien avoimilla kohdilla 
viihtyvät myös metsäapila, sarjakeltano, kissan-
kello, siankärsämö, päivänkakkara, kielo, kangas-
maitikka, huopakeltano ja keltamatara. 

Hoito: Saarekkeen reuna-alueiden puuston har-
vennus tai koko alueen laidunnus.

20. Metsäsaareke, Savikko (+)

Savikossa on tiheästi koivua, haapaa, kuusta, pih-
lajaa, raitaa, mäntyä ja katajaa kasvavia pellon 
metsäsaarekkeita. Saarekkeiden kenttäkerroksessa 
viihtyvät metsämaitikka, oja- ja siankärsämö, mai-
tohorsma, hietakastikka ja päivänkakkara. Alueella 
sijaitsee myös muinaisjäännös.

Hoito: Voimakas puuston raivaus katajaa, pih-
lajaa ja raitaa suosien. 



32  Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportteja  13 | 2008

![

18

16C

16B

17B 17A16D

16A
±

88

0 500 1 000250
m

Kosteikko- ja lumokohteet
luokiteltuina

suojavyöhyke erittäin tarpeellinen
suojavyöhyke tarpeellinen

muu lumokohde

erityistuella hoidettu perinnebiotooppi-,
lumo- tai maisema-alue

erityistuella hoidettu suojavyöhyke

! ! ! !
! ! ! !

aiemmin inventoitu perinnemaisema

reunavyöhyke, saareke, puu- tai
pensasryhmä

ennallistaminen

![ kosteikko

% kunnostus

' laskeutusallas

³ pintavalutus

# ## pohjapadot

$+ uoman muuttaminen

kosteikko, rantaniitty tai ruovikko

perinnebiotooppi

óóóóóóóóóó
óóóóóóóóóó
óóóóóóóóóóóóóóóóóó

uoma ympäristöineen

!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!

Pohjakartta: Maanmittauslaitos lupa nro 7/MYY/08
Aineistot: Lounais-Suomen ympäristökeskus, SYKE

©
©

KKKKKKKK

"S

! ! !

Kartta 7.



33Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportteja  13 | 2008

22B

24C

21

19

22A

23
20

±

0 500 1 000250
m

Kosteikko- ja lumokohteet
luokiteltuina

suojavyöhyke erittäin tarpeellinen
suojavyöhyke tarpeellinen

muu lumokohde

erityistuella hoidettu perinnebiotooppi-,
lumo- tai maisema-alue

erityistuella hoidettu suojavyöhyke

! ! ! !
! ! ! ! aiemmin inventoitu perinnemaisema

reunavyöhyke, saareke, puu- tai
pensasryhmä

ennallistaminen

![ kosteikko

% kunnostus

' laskeutusallas

³ pintavalutus

# ## pohjapadot

$+ uoman muuttaminen

kosteikko, rantaniitty tai ruovikko

perinnebiotooppi

óóóóóóóóóó
óóóóóóóóóó
óóóóóóóóóóóóóóóóóó

uoma ympäristöineen

!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!

Pohjakartta: Maanmittauslaitos lupa nro 7/MYY/08
Aineistot: Lounais-Suomen ympäristökeskus, SYKE

©
©

KKKKKKKK

"S

! ! !

Kartta 8.



34  Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportteja  13 | 2008

21. Jokivarsiympäristö, Savikko (+)

Jokivarressa kasvaa nuorta harmaaleppää, pajuja, 
koivua, mäntyä ja muutamia kuusia. 

Hoito: Viljelymaiseman avoimena säilyttäminen 
puuston harvennuksen avulla. 

22. Perinnebiotooppi ja reunavyöhyke, Savikon 
Pekka (++)

Kylä-Pekan tilalle johtavan tien länsipuolella on 
melko tiheäpuustoinen ja reheväkasvuinen pel-
lon ja ojan väliin jäävä alue, jota sähkölinja halkoo 
(22A). Sähkölinjan ansiosta alueella on säilynyt 
avoimempia kohtia. Muuten puustoa on runsaasti 
ja se koostuu haavasta, koivusta, harmaalepästä, 
katajasta ja männystä. Niittykasvillisuus on val-
taosin hyvin rehevää; juolavehnää, mesiangervoa, 
nurmipuntarpäätä, hiirenvirnaa, nokkosta, koiran-
putkea, metsäkurjenpolvea, metsäapilaa, niittynur-
mikkaa, harakankelloa, niittysuolaheinää, ahoma-
taraa, lillukkaa, aitovirnaa, kastikoita ja aholeinik-
kiä. Jokivarren lähistöllä kasvaa lehtokuusamaa, 
taikinamarjaa ja herukoita sekä putkilokasveista 
syyläjuurta ja ranta-alpia. Kohde 22B sijaitsee 
edellisen kohteen itäpuolella. Joen eteläpuolisella 
alueella kasvaa komeita katajia, raitaa ja koivua. 
Ruohovartiskasvillisuus on korkeaa. Lajistossa 
ovat mm. koiranputki, nurmipuntarpää, hietakas-
tikka, nokkonen, niittynätkelmä, metsäkurjenpolvi 
ja nokkonen. Pohjoisempana avautuu melko järeitä 
koivuja kasvava hakamaa, joka voidaan luokitella 
perinnebiotoopiksi. Tämäkin alue on rehevöitynyt, 
mutta kuivemmilla töyräillä niittykasveista löytää 
särmäkuismaa, ahomansikkaa, kissan- ja kurjen-
kelloa, ahomataraa, pukinjuurta, hietakastikkaa, 
kultapiiskua, kieloa, päiväkakkaraa, sarjakeltanoa 
ja metsäapilaa. Entisillä metsälaitumilla viihtyvää 
häränsilmää tavataan myös alueelta. 

Hoito: Kummallakin osa-alueella puuston har-
vennus ja laidunnus. 

23. Pellon metsäsaarekkeet, Savikon Pekka (+)

Reheväkasvuisilla pellon metsäsaarekkeilla kasvaa 
koivua, haapaa ja pajuja. Kenttäkerros on korkeiden 
heinien luonnehtimaa. Valtalajeina ovat kastikat, 
mesiangervo ja putkikasvit. Talon lounaispuolella 
olevalla pienellä metsäsaarekkeella kasvaa melko 
järeitä mäntyjä. Edelleen lounaampana sijaitseva 
metsäsaareke on tiheän koivikon luonnehtima saa-
reke, jonka eteläosassa kasvaa muutama  kaunis 
kataja. 

Hoito: Puuston harvennus varsinkin lounaisim-
malla saarekkeella olisi ainakin maiseman kannalta 

eduksi. Katajat ja marjovat puut ja pensaat kannat-
taa raivauksien yhteydessä säästää. 

24. Jokivarsiympäristöt, Euran keskusta (+) 

Etelämpänä on paikoin lähes läpipääsemätön pa-
jua kasvava tulvaniittyalue (24A), paikoin alueella 
on myös järeitä koivuja kasvavia kuivempia alu-
eita. Lajisto on tulvaniityille tyypillistä, suurelta 
osin viitakastikka-mesiangervovaltaista suurruo-
honiittyä. Paikoin alueelta löytyvät myös luhtama-
tara, terttu- ja ranta-alpi, luhtavuohennokka, useat 
sarat, suoputki, rantayrtti ja rohtovirmajuuri. Alue 
24B on luhtaniittyä, jossa valtalajeina ovat mesian-
gervo, viitakastikka, osmankäämi, niittynätkelmä, 
rantakukka, ranta-alpi, punakoiso, nokkonen, suo-
putki, lehtopalsami, ruokohelpi, pujo, maitohors-
ma ja nurmipuntarpää. Alueen pajukko on raivattu 
lähiaikoina. Lisäksi siellä on muutamia istutettuja 
hopeapajuja. Osa-alue 24 C on vastaavantyyppistä 
jokivarsiympäristöä Euran keskustan pohjoispuo-
lella.  

Hoito: Alueelta löytyisi varmasti järkevänkokoi-
sia laidunalueita. Pajuja ja nuorpuustoa poistamal-
la myös keskustan liepeillä sijaitsevan monimuo-
toisuuskohteen ilmettä voidaan kohentaa. Eteläm-
pänä on mahdollista, että pajutiheikön yhteydessä 
olevat kenties lähdepohjaiset kuopat ja pehmeä 
maapohja estävät laidunnuksen. Toisaalta luhta-
pohjainen pajutiheikkö itsessään on monimuotoi-
nen kohde ja tarjoaa mm. useille lintulajeille hyviä 
pesimisympäristöjä. Osa-alueen 24A läheisellä pel-
toalueella on suojavyöhykkeen tarvetta. 

25. Muu lumo, Käräjämäki (++)

Euran keskustassa sijaitseva Käräjämäki on Suo-
men tunnetuimpia rautakauden kalmistoja. Alue 
on myös arvioitu valtakunnallisessa perinnebio-
tooppien inventoinneissa paikallisesti arvokkaak-
si kohteeksi. Arkeologisessa mielessä hiekkainen 
harjanne tunnetaan käräjäympyrästään eli 12:sta 
kehän muotoon asetetusta kivestä, joilla entisaikain 
käräjämiesten on kerrottu istuneen. Käräjämäellä 
sijaitsee lisäksi rautakautinen poltto- ja ruumiskal-
misto. Ruumishautojen jäänteet näkyvät edelleen 
pitkulaisina kuopanteina mäen länsirinteessä. 
Kaikkiaan hautapainanteita on laskettu alueella 
olevan yli 200, mutta vain noin neljäsosa näistä on 
tutkittu. Ajoitetut ruumishaudat ovat merovingi- 
ja viikinkiaikaisia (n. 575–1025 jKr) (Museoviras-
to 2007). Alueen puusto on suhteellisen runsas ja 
mäntyvaltainen. Kasvillisuutensa puolesta alue on 
osittain lehtomaista ja niittymäiset laikut painot-
tuvat mäen länsirinteille. Näiltä alueilta voidaan 
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Lehtokuusama.

tavata mm.  kalliokieloa, sarja- ja huopakeltanoa 
ja ketoneilikkaa.

Hoito: Käräjämäen muinaisjäännösalue on lu-
nastettu valtiolle jo viime vuosisadan alussa. Mu-
seovirasto hoitaa aluetta yhdessä Euran kunnan 
kanssa ja alueen hoito on nykyisellään asiantunte-
vaa. Käräjämäki on suosittu tutustumiskohde, ja se 
halutaan säilyttää puistomaisena mutta kuitenkin 
luonnontilaisena metsikkönä keskellä taajamaa.  

26. Luistarin perinnebiotooppi (++)

Luistarin muinaisjäännösalue sijaitsee Euran 
keskustan lounaispuolella, Kauttuan tienhaaraa 
vastapäätä. Alue käsittää pronssikautisen asuin-
paikan sekä rautakautisen ruumis- ja röykkiökal-
miston. Pronssikautiseen löytöaineistoon kuuluu 
runsaasti saviastian palasia sekä useita suuria 
kuoppaliesiä. Asuinpaikan jäännökset ovat pa-
hasti tuhoutuneet jo rautakaudella, kun niiden 
päälle on ensin tehty hautaröykkiöitä ja myöhem-
min kaivettu lukuisia ruumishautoja. Luistarin 
ruumiskalmistosta on vuosina tutkittu yli 1300 
hautaa. Luistarin ruumiskalmisto on Suomen suu-
rin ja lähes kokonaisuudessaan tutkittu. Hautojen 
löytöaineiston perusteella voidaan seurata naisen 
puvun ja korujen, miesten aseistuksen sekä hau-
taustapojen kehitystä useiden vuosisatojen ajan 
keskiseltä rautakaudelta (n. 500 jKr) ristiretkiajal-
le (n. 1200 jKr) asti. Ruumishaudat  eivät maan-
tasaisina enää juurikaan erotu maastossa, sen si-
jaan Luistarin tutkitut röykkiöt on ennallistettu 
paikalle (Museovirasto 2007). Alue on luokiteltu 
myös paikallisesti arvokkaaksi perinnebiotoopiksi, 
joskin sen perinnebiotooppiarvot painottuvat juuri 
maisemalliseen ja kulttuurihistorialliseen arvok-
kuuteen. Niittylajisto alueella on melko niukka ja 
ruohovartisista runsaimpana onkin monilla laitu-
milla tunnettu riesa, nurmilauha.

Hoito: Museovirasto hoitaa kalmistoaluetta 
yhdessä Euran kunnan kanssa. Aidattua aluetta 
laidunnetaan jo nyt erityistuen turvin. Lähiympä-
ristöä hoidetaan säännöllisellä niitolla. Laitumen 
puolen nurmilauhamättäiden niittoa muutaman 
kerran kesässä esim. raivaussahan avulla kannat-
taisi tehostaa. 

27. Muu lumo (++)

Kohde on kulttuurivaikutteinen ympäristö, joka 
koostuu piharakennusten ympäristön niityistä ja 
reunavyöhykkeistä, sekä läheisen kosken lähiym-
päristöstä. Alueelta tunnetaan rautakautisia asuin-
paikkaan viittaavia löytöjä ja koskesta on löydetty 
muinaisesineitä, mm. kivikirveitä. Museovirasto 
on hoitanut pihan lähialueeen ympäristöä pieni-

muotoisen raivauksen ja niiton avula. Pihan lähi-
alueen ympäristöä on hoidettu pienimuotoisten 
raivauksien ja niiton avulla. Näillä alueilla kasvaa 
puna-apilaa, sarjakeltanoa, kissankelloa, pukin-
juurta, nurmitädykettä ja koiranputkea. Rakennus-
ten välistä kulkee tie kosken yli kohti Kauttuan 
ruukinpuiston kyläraittia. Joen eteläpuolella ja tien 
itäpuolella alueen läpi kulkee sähkölinja, jonka alla 
olevalta kalliokumpareelta tavataan Eurassa har-
vinaista nurmilaukkaa useita kymmeniä yksilöitä. 
Jokivarsiympäristö ja vanhan myllyn lähiseudut 
ovat varsin tiheäpuustoisia. Pääasiassa kohteella 
kasvaa järeää leppää, mutta myös tuomea ja haa-
paa löytyy. Kasvillisuudesta löytyy niin jokivarsien 
tyyppikasveja kuin kulttuurilajistoa; lehtopalsa-
mia, kyläkellukkaa ja keltamoa.   

Hoito: Rakennusten ympäristöstä pusikon pois-
to on tarpeen. Myös rakennusten ja Keittiömäen 
kosken väliin jäävillä alueilla riittää raivattavaa. 
Rakennusten pohjoispuolella pellot laskevat melko 
voimakkaasti kohti jokea, joten näille alueille suo-
javyöhykkeiden perustaminen on suositeltavaa. 
Mahdollista suojavyöhykettä ja jokinotkoa voisi 
hoitaa myös laiduntamalla.

28. Reunavyöhyke, Kärmemäki (+)

Kärmemäki on melko reheväkasvuinen pellon 
reunavyöhyke Ahlströmin tehtaiden länsipuolel-
la. Puustossa kasvaa tiheästi raitaa, harmaaleppää, 
nuorta mäntyä, pohjoisempana järeitä mäntyjä, 
tuomea, kuusta, korpipaatsamaa, taikinamarjaa 
ja katajaa. Niittykasvillisuutta alueella on pieninä 
laikkuina, varsinakin kohteen keskiosissa. Paikoin 
lajistosta löytyy lillukkaa, metsäkurjenpolvea, kie-
loa, kultapiiskua, kissakelloa, rätvänää, sarjakel-
tanoa ja keltamataraa. Muuten alueella kasvaa sa-
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nanjalkaa, vadelmaa, nurmipuntarpäätä ja muita 
rehevyyttä ilmentäviä kasvilajeja. 

Hoito: Reunavyöhykettä voisi avartaa ja pitää 
jatkossakin avoimena riittävän usein toistuvien 
raivauksien avulla. 

29. Muu lumo, perinnebiotooppi, Kauttuan Ruu-
kinpuisto (++)

Kauttuan Ruukinpuiston museoalueen ympäris-
tössä sijaitsee joitakin hyviä kohteita, jotka sovel-
tuisivat hoidettavaksi ympäristötuen erityistukien 
avulla. Kuvio 29A on vesitornin lounaispuolella 
oleva jyrkkä mäenrinne, joka etelässä rajautuu 
talojen pihapiiriin. Niittylajisto on monipuolinen 
varsinkin alueen kuivemmilla kohdilla. Näillä 
alueilla kasvaa siankärsämöä, ahomansikkaa, ke-
tohopeahanhikkia, lampaannataa, pukinjuurta, 
sarjakeltanoa, syysmaitiaista ja huomionarvoisis-
ta keltamataraa, kangasajuruohoa ja nuokkukohokkia. 
Muuten järeää mäntyä kasvavan alueen kenttäker-
ros on monin paikoin kastikkavaltaista. Pensaista 
siellä täällä kasvaa taikinamarjaa, lehtokuusamaa 
ja lähempänä vesitornia pähkinäpensasta. Kohde 

29B on Ruukinpuiston läpi kulkevan tien ja joen 
väliin jäävä niittyalue. Länsiosiltaan niittyosat ovat 
laajimmat, kun taas kohti itää edettäessä alue on 
suhteellisen tiheän lehtipuustoinen. Lännen niitty-
alueella kasvavat muun muassa ketohopeahanhik-
ki, kyläkellukka, nurmipuntarpää, keltamo, val-
koapila, heinätähtimö, pukinjuuri, siankärsämö, 
ahomansikka, niittynätkelmä ja huomionarvoisis-
ta hakarasara ja ketoneilikka. Osa-alue 29C käsittää 
museorakennusten lähiympäristön piennaraluei-
ta, joilla vadelmapusikon seassa kasvaa runsaasti 
tummatulikukkaa. Näillä kohdin vadelman ja muun 
kasvillisuuden niitto saattaisi edelleen hyödyttää 
kulttuurikasvien pääsyä esiin. 

Hoito: Kuvio 29A soveltuisi esimerkiksi laitu-
meksi ja  29B:llä tienvarsimaisemaa voisi kohentaa 
tiheän lehtipuuston raivauksien avulla. Museoalu-
eelle myös laiduntavat lampaat toisivat maisemaan 
varmasti toivottua lisäarvoa alueen matkailijoille. 
Varsinkin osa-alue 29B:n länsiosiin saisi erinomai-
sesti pienen laitumen. Vadelman ja pujon raivaus 
29C:llä auttaisi kulttuurikasvien elinolosuhteita. 

Monimuotoista uomaympäristöä Kauttuan Ruukinpuiston alueella.
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30. Reunavyöhykkeet ja perinnebiotooppi Kesä-
teatterin ympäristö (++)

Osa-alue 30A Euran kesäteatterin ympäristössä ja 
Kauttuan linnavuoren lähialueella, Vohlastentien 
molemmin  puolin, on muutamia esimerkiksi lai-
tumeksi soveltuvia reunavyöhykkeitä. Lähempänä 
linnavuorta tien ja pellon väliin jää hakamaiseksi 
harvennettu puustoltaan koivuvaltainen kostea 
niitty. Niityn kasvillisuudessa yleisimmät lajit ovat 
vadelma, ranta-alpi, vuohenputki, mesiangervo, 
metsäkurjenpolvi, viitakastikka, huopaohdake, 
kultapiisku, maitohorsma ja seittitakiainen. Lähem-
pänä teatteria on tien molemmin puolin yli kulke-
van sähkölinjan alla kuivempia ketomaisia kumpa-
reita, joilla on suhteellisen hyvä lajisto: pukinjuuri, 
ahomansikka, mäkiarho, iso- ja keltamaksaruoho, 
siankärsämö, kalliokielo, hietakastikka, rohto- ja 
nurmitädyke, kissankello, kevättädyke, kangasaju-
ruoho, nuokkukohokki ja keltamatara. Tien itäpuolella 
kasvaa lehtokuusaamaa, korpipaatsamaa ja taiki-
namarjaa. Edettäessä kohti teatterin parkkipaikkaa 
puusto muuttuu haapavesaikon kautta enemmän 
sekametsäksi. Tien varrella, teatterin puolella kas-
vaa tiheästi lehtipuustoa. Myös hienojen, vanhojen 
rakennusten seinustoille on uhkaavasti kasvanut 
puustoa. Alue 30B on Tehtaantien pohjoispuolella 
perinnebiotoopiksi inventoitu kohde, jolta aikoi-
naan on löydetty ketonoidanlukkoja. Kesän maas-
tokäynnin yhteydessä niitä ei tavattu ja muutenkin 
kastikkavaltainen jyrkkä rinne on monin paikoin 

haavikoitunut. Huomionarvoisista lajeista tava-
taan nuokkukohokkia, keltamataraa ja kissankäpälää. 

Hoito: Alueelle, jossa vierailee paljon ihmisiä, 
sopisi niityille erinomaisesti esimerkiksi lampaat 
laiduntamaan. Lähinnä tien ja teatterin ulkoraken-
nusten väliin jäävältä alueelta lehtipuustoa voi-
daan raivata jonkin verran – erityisesti rakennus-
ten seinustoilta pusikko (kuuset, koivut ja raidat) 
tulee poistaa mahdollisimman pikaisesti. Kuvion 
30B rinteeltä voisi poistaa ainakin nuorta haapaa 
ja mäntyä.

31. Pellon metsäsaareke (+)

Tämä tiheäpuustoinen pellon metsäsaareke sijait-
see Laitilantien luoteispuolella lähestyttäessä Eu-
ran keskustaa. Puustossa kasvaa tiheästi haapaa, 
harmaaleppää, tuomea, pihlajaa, katajaa, muuta-
mia kuusia ja pajuja. Kenttäkerros on kastikka-
valtainen. Muuta lajistoa edustavat nurmitädyke, 
koiranputki, ahomatara, aitovirna, kissankello, 
metsäorvokki, metsämaitikka, siankärsämö, met-
säkurjenpolvi, valkovuokko ja huopaohdake.

Hoito: Alueesta saisi näyttävän poistamalla lep-
pää ja nuorta haapaa ja jättämällä puustoa ryh-
miksi muutamiin kohtiin. Länsiosissa kannattaa 
raivata kauniit katajat esiin.

9 Lavajärvi
Samaan valuma-alueeseen kuin Neittamojärvi 
kuuluu myös Lavajärvi. Sen ympärillä on ojitet-
tua suota ja metsää. Valuma-alueella ei ole peltoa, 
mutta järven kannalta metsä- ja suoalueilta tulevaa 
kuormitusta voisi vähentää ennallistamalla suota. 
Sinne voisi tehdä pieniä laskeutusaltaita tai liete-
kuoppia. 

32. Harolan lehto ja muinaisjäännösalueet (++) 

Harolan lehto on yksi Suomen kuuluisimmista 
muinaisjäännösalueista. Alueella sijaitsee 690 kap-
paletta erilaisia kiviröykkiöitä, jotka ovat peräisin 
rautakauden alkupuoliskolta. Aluetta laidunne-
taan jo nyt erityistuen avulla. Tämän suunnitel-
man rajaukseen on otettu vain Harolan lehtojen 
laidunalueet.
 Harolan lehtoaluekokonaisuus koostuu lehto-
maisista kankaista, lehdoista, kangasmetsista, sois-
ta ja rantojen luhta-alueista. Alueella kasvaa monin 
paikoin tuuheaa kuusikkoa, jonka pensaskerrok-
sessa kasvaa suhteellisen runsaasti pähkinäpensaita. 
Lehtojen rehevyyden selittää kallioperän diabaasi. 
Alueen puustoa on Metsähallituksen ja Museovi-
raston toimesta raivattu muinaisjäännöksiä huo-
mioiden ja keskiosiin on tehty pieni avohakkuu, 
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jolle on vähitellen muodostumassa niittymäistä 
kasvillisuutta. Muutoin varjoisan kuusikon kent-
täkerros on paikoin niukkaa, paikoin lehtomaista. 
Lehtokasveihin kuuluvat mm. imikkä, tesmayrtti, 
pystykiurunkannus ja lehtotähtimö. Siellä mistä 
niittykasvejakin löytyy tavataan myös törrö- ja 
jalkasara, mäkikaura ja hakarasara. Eläinlajistossa 
mainitsemisen arvoinen on uhanalaisuusluokal-
taan vaarantunut liito-orava. Vaarantuneita lintuja 
puolestaan ovat pikkutikka ja tiltaltti, silmälläpi-
dettäviä, taantuneita lajeja pikkusieppo, harmaa-
päätikka ja teeri. Sienistä alueella tavataan mm. 
Satakunnassa uhanalaista pähkinärouskua.  

Hoito: Lehtomainen muinaisjäännösalue on jo 
nyt erityistuella laidunnettu ja puustoa harvenne-
taan yhteistyössä Museoviraston kanssa. Metsä-
hallituksen laatimaan hoitosuunnitelman ohjeiden 
mukaisesti (Metsähallitus 2004).

33. Rantaniitty (+)

Kohde on Vähäjärven lounaiskulmalla oleva puus-
toinen ranta-alue, jota avartamalla voitaisiin ko-
hentaa järvinäkymiä läheiselle tielle. Puustossa 
on tiheästi nuorta koivua, tervaleppää ja pajuja. 
Niittykasvillisuus on rannoille tyypillistä -  jär-
ven reunamilla kasvaa järviruokoa, jonka jälkeen 
seuraa nurmilauha-kurjenjalkavyöhyke. Edelleen 
kauempana rannasta kasvaa tiheähkö vadelmapu-
sikko, korpikaislaa, ranta-alpia ja rantakukkaa. 

Hoito: Järvinäkymää voisi pitää auki riittävän 
usein toistuvien raivausten avulla. Raivauksien yh-
teydessä ei tule pyrkiä puuston tasavälisyyteen, 
vaan puut ja pensaat kannattaa jättää sinne tänne 
pieniksi ryhmiksi.

34. Pellon metsäsaarekkeet (+) 

Nämä pellon metsäsaarekkeet ovat sekapuustoisia 
ja melko karuja. Saarekkeilla voisi pienimuotoisten 
raivausten avulla tuoda kauniita katajia esiin.

10 Kiperjärvi
Myllyojaan on uomaa leventämällä ja pienellä 
muotoilulla mahdollista perustaa kosteikko. Koh-
teen valuma-alue on pieni, josta on noin viidennes 
peltoa. Toimenpiteitä suunniteltaessa on huoleh-
dittava, että ojan alaosan aikoinaan kaivettu rotko 
ja sen lehtomainen rehevä hieno ympäristö säilyy. 
Sillan ympäristössä kasvaa mm. taikinamarjaa ja 
huomionarvoista kangasajuruohoa.

11 Mestilän Vähäjärvi
Vähäjärven alaosaan laskevassa ojassa on jo allas, 
josta on kasvillisuuden myötä muodostunut kos-
teikko ja sen lähellä on suojavyöhyke. Siitä saisi 

laajentamalla tehokkaammin ravinteita pidättävän 
kosteikon, koska silloin vesi viipyisi pitempään 
alueella ja kosteikkoprosessit toimisivat parem-
min. Laajennus täydentäisi kokonaisuutta. Edellä 
mainitun ojan alapuolella olevaan uomaan voisi 
myös tehdä pienen kosteikon kaivamalla uomaan 
altaan ja ohjaamalla ojavedet useita uomia pitkin 
rantavyöhykkeen kasvillisuuden kautta järveen.

35. Uomaympäristö, suojavyöhykkeet (+)

Kohde on reheväkasvuinen notkoympäristö, jos-
ta osa lienee ollut aiemmin niittynä tai peltona. 
Alueen avoimet osat koostuvat pääsääntöisesti 
maitohorsmasta, vadelmasta, ukonputkesta, nur-
mipuntarpäästä, mesiangervosta, nurmilauhasta 
ja suo-ohdakkeesta. Ojan läheisyydessä on run-
saammin puustoa ja se koostuu lähinnä nuorista 
koivuista ja pajuista. 

Hoito: Lammijärvestä laskevaa ojanvarsiympä-
ristöä voi sisällyttää laajemminkin erityistukisopi-
muksen piiriin, mikäli aluetta raivataan voimak-
kaasti ja sillä aloitetaan laidunnus. Muussa tapa-
uksessa kohteen raivaamisella ei juuri saavuteta 
monimuotoisuushyötyjä. Alueen luoteispuolisille 
pelloille on mahdollista perustaa suojavyöhykkei-
tä. 

36. Reunavyöhykkeet, Vepsäntie (+)

Lähinnä Vepsäntien itäpuolella on muutamia eri-
tyistuen avulla hoidettaviksi soveltuvia kuvioita. 
Lähinnä Mestiläntietä on tiheästi kauniita katajia 
ja haapaa sekä muuta lehtipuustoa kasvava reuna-
vyöhyke, joka jatkuu koivukujanteena mentäessä 
Vepsän talon ohi kohti Pyhäjärveä. Reunavyöhyk-
keellä kasvaa mm. kastikoita, maitohorsmaa, kie-
loa, sudenmarjaa, valkovuokkoa, siankärsämöä, 
lillukkaa, metsäkurjenpolvea, sarjakeltanoa ja kul-
tapiiskua. Vepsän talon koillis- ja lounaispuolella 
on piikkilangoista päätellen vanhoja laidunalueita, 
joista koillisempaa lienee käytetty ojankaivuumai-
den läjitysalueena. Talon lounaispuolinen mäki on 
kallioista, mutta paikoin reunoilta löytyy myös niit-
tykasvillisuutta: ahomansikkaa, ahosuolaheinää ja 
kissankelloa. Pellon laita on tiheästi pusikoitunut.  

Hoito: Tienvarren reunavyöhykkeitä sekä Vep-
sän talon lounaispuolisen kallioalueen reunoja 
kannattaa hoitaa raivaamalla nuorta havupuus-
toa sekä haapaa ja koivua pois. Koivukujanteen 
lähiympäristöä voidaan niittää ja pitää huolta, 
että aukkopaikkojen taimet pääsevät kasvamaan. 
Koillisosan niitylle/läjitysalueelle saisi toki myös 
laitumen.
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12 Pyhäjärveen laskeva oja
Oja virtaa syvällä ja kerää vettä pieneltä valuma-
alueelta, josta noin 27 % on  peltoa. Ojaan saisi 
pienten patojen ketjulla tehtyä vesiensuojelullisesti 
tehokkaan kosteikon. 
 
13 Lammijärvi
Järveen laskeviin ojiin voisi perustaa kaksi kos-
teikkoa. Limaniitunojan valuma-alueella on melko 
paljon peltoa ja maataloudesta todennäköisesti tu-
lee kuormitusta. Tulvaniityn ja vesiä rantakasvil-
lisuuteen jakavan ojaston muodostama kosteikko 
pidättäisi ravinteita. Jos vettymisherkän rantapel-
lon jättäminen tulvaniityksi ei ole mahdollista, sille 
olisi suositeltavaa perustaa suojavyöhyke.  Myös 
Luottilahteen laskevan ojan suuhun voisi toteuttaa 
kosteikkoympäristön ojavesien pintavalutuksella. 
Kohteiden toteuttamissuunnitelmissa huomioita-
va, ettei peltojen kuivatus vaarannu.

14 Vilmussuonojan sivu-uoma
Vilmussuonojaan laskevaan sivu-ojaan voisi pe-
rustaa kosteikon. Paikka mahdollistaisi toteuttami-
sen patoamalla. Kosteikolle ei ole kovin paljoa tilaa 
maastossa ja suunnittelussa huomioitava, ettei tuo-
teta  haittaa lähellä olevalle asuinrakennukselle.

37. Reunavyöhyke (+)

Kohde on melko järeää mäntyä kasvava pellon 
reunavyöhyke. Lisäksi siellä kasvaa nuorempia 
mäntyjä, koivuja, pajuja, pihlajaa sekä muutama 
nuori kuusi. Pellon laidalla on myös pari kaunista 
katajaa. Kohteen yleisimpiä niittykasveja ovat mm. 
nurmilauha, hietakastikka, särmäkuisma, metsä-
maitikka, ojakärsämö, nurmitädyke, valkovuokko, 
sarjakeltano, metsäorvokki, heinätähtimö, kalvas-
sara, tuoksusimake ja niittysuolaheinä. Alueen itä-
päädyssä on pajun vesaa kasvava alue, jolla kasvaa 
sekalaista kasvustoa, maitohorsmaa, hietakastik-
kaa, nurmilauhaa, purtojuurta, harakankelloa sekä 
useita peltorikkaruohoja.

Hoito: Pienimuotoiset nuorpuuston raivaukset 
ja laidunnus.

38. Muu lumokohde (+)

Urmijärven rannassa on tiheästi nuorta koivua 
kasvava pellon ja järven väliin jäävä alue. Alueen 
kasvilajisto on yksipuolista ja vadelman valtaa-
maa. Kohde on otettu mukaan sen perusteella, että 
aluetta harventamalla voidaan parantaa järvinäky-
miä ohikulkevalle Hinnerjoki-Yläne tielle. 

Hoito: Koivun voimakas harvennus. Puustoa 
on raivattava maisemallisesti niin, ettei tuloksena 

ole  tasatiheä koivikko, vaan luontaisia vaihtelevia 
puuryhmiä ja järvinäkymän mahdollistavia auk-
koja. Alueen vesakoitumista voi pyrkiä estämään 
ulottamalla viereisen kesantopellon laidunnus 
myös koivikkoon. Suojavyöhyke on mahdollinen 
rantapelloille.

15 Hormistonoja
Ojassa on mahdollinen paikka patoamalla tehtä-
välle kosteikolle. Sillä olisi tien vieressä myös mai-
semallista arvoa. Valuma-alueella ei ole paljoakaan 
peltoa, mutta kohde on muuten hyvä. Paikka on 
hieman ahdas ja tarkemmassa suunnitelmassa on 
huomattava, ettei lähistön rakennuksille aiheudu 
haittaa.

17 Auvoljärvi ja 16 Urmijärvi
Järven pohjoispäähän laskevaan ojaan voitaisiin 
perustaa laskeutusallastyyppinen kosteikko. Se pi-
dättäisi kiintoainesta ja ravinteita ojitetuilta metsä-
alueilta tulevasta vedestä. Järven valuma-alueella 
ei ole juurikaan  peltoa, joten toimenpiteillä ei ole 
maatalouden kuormituksen kannalta merkitystä. 
Urmijärvestä lähtevässä uomassa on vanha pohja-
pato, jota voisi kunnostaa. Se pitäisi järven veden 
pinnan sopivalla tasolla ja hidastaisi veden virtaus-
ta. Se todennäköisesti myös vähentäisi ravinteiden 
kulkua vesistössä eteenpäin. Padon kunnostukses-
sa on huomattava, ettei sen lähipelloille tule vet-
tymishaittoja. Urmijärven rantapelloille olisi suo-
siteltavaa perustaa suojavyöhykkeet. Sekä Auvol-
järvellä että Urmijärvellä on paljon loma-asutusta 
ja siten virkistyskäyttötarvetta. Auvoljärvellä on 
myös uimaranta.

18  Laukassuonoja
Kohde on hyvä luontainen paikka patoamalla teh-
tävälle kosteikolle. Sijainti tien vieressä tuo myös 
maisemallista arvoa.

39. Jokivarsiympäristö (+)

Kaunis pätkä jokivartta, jolla kasvaa mm. komeita 
katajia, leppää, koivua, tuomea ja pihlajaa. Kohde 
on maisemallisesti arvokas, mutta yksistään eri-
tyistuen puitteissa liian pieni hoidettavaksi.

40. Saareke ja reunavyöhyke (+)

Kuvio 40A on pieni lähes puuton pellon niitty-
saareke. Kasvillisuus on mesiangervo-nurmipun-
tarpäävaltaista, mutta kuivemmilla kumpareilla 
viihtyvät myös nurmi- ja rohtotädyke, niittynur-
mikka, siankärsämö, heinätähtimö, niittynätkelmä, 
ahomansikka, keltamaksaruoho, harakankello ja 
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viherjäsenruoho. Osa-alue 40B on pienialainen kal-
lioketo, jolla kasvaa jonkin verran mäntyjä. Niitty-
lajistoa edustavat oja- ja siankärsämö, metsälauha, 
sarjakeltano, rätvänä, aho- ja niittysuolaheinä, alsi-
keapila, syysmaitiainen, kelta- ja isomaksaruoho, 
nurmitädyke ja huopakeltano.

Hoito: Niitto elokuussa edesauttaisi niittykas-
vien elinolosuhteita. 

41. Harjunummen perinnebiotooppi (+++)

Kaupin tilan luoteispuolella sijaitsee yksi edusta-
vimmista tämän kartoituksen yhteydessä löyde-
tyistä perinnebiotoopeista. Joillain kohdin aluetta 
1980-luvulla loppunut lammaslaidunnus on yhä 
selkeästi nähtävillä hakamaan/metsälaitumen hei-
näisyytenä ja perinnebiotooppilajiston monipuo-
lisuutena. Puusto koostuu pääasiassa kookkaista 
koivuista ja pohjoisempana kuusista, mutta siellä 
täällä on myös mäntyä ja haapavesakkoa. Aivan 
luoteessa komeat katajat luonnehtivat reunavyö-
hykettä. Länsiosissa tiepohjan läheisyydestä löy-
tyvät kuvion runsaslajisimmat kohdat. Mm.  pur-
tojuurta kasvaa paikoin runsaasti. Muuta lajistoa 
edustavat kurjenkello, metsäapila, ahomansikka, 
siankärsämö, nurmi- ja rohtotädyke, hietakastikka, 
kevätpiippo, isolaukku, hiirenvirna, päivänkakka-
ra, ahojäkkärä, poimulehdet, kultapiisku, niittynät-
kelmä, ahosuolaheinä, tuoksusimake, heinätähti-
mö, rätvänä, viherjäsenruoho, rohtotädyke, huopa-
keltano, puolukka, kanerva sekä huomionarvoiset 
jäkki, keltamatara ja nurmitatar.

Hoito: Kohteen vielä olemassa olevat perinne-
biotooppiarvot kohenisivat merkittävästi laidun-
nuksen uudelleenaloittamisesta ja varovaisesta 
puuston harvennuksesta. Suuret puut sekä länsio-
san komeat katajat kannattaa säilyttää alueella.

42. Reunavyöhykkeet, Harjunummen peltoaukea 
(+)

Kuvio 42A:lla on tien molemmin puolin huomiota 
herättävän komeita katajia. Alue on maisemalli-
sesti kaunis ja siltä voidaan poistaa muutama huo-
nokuntoinen kataja. Erityistukiin kohde on liian 
pieni. Osa-alue 42B on varastorakennuksen itäpuo-
linen pellon metsäsaareke. Saarekkeelle on tuotu 
kivikasoja pellolta, mutta alueen kaakkoisosa on 
maisemallisesti hieno kauniine katajineen. Muu-
ten saareke kasvaa tiheästi koivua, pihlajaa, kuus-
ta, mäntyä ja raitaa. Kaakon pienillä ketolaikuilla 
viihtyvät huopakeltano, harakan- ja kissankello, 
nurmitädyke, kultapiisku, lillukka, hiirenvirna, 
isomaksaruoho ja ketoneilikka. Kohteet 42C ja D ovat 
maisemassa säilyttämisen arvoisia lähinnä katajaa 
ja haapaa kasvavia niemekkeitä pellon keskellä. 

Hoito: Huonokuntoisten katajien poisto kuviol-
ta 42A. Saarekkeilla ja niemekkeillä lehtipuuston ja 
nuorten havupuiden raivaus parantaisi kohteiden 
maisemaa. 

43. Perinnebiotooppi (+)

Karun kalliokedon itäosissa kasvaa melko tiheästi 
mäntyä ja koivua. Lännempänä keto on vähäpuus-
toisempi. Niittykasveista alueella viihtyvät mm. 
huopakeltano, iso- ja keltamaksaruoho, syysmai-
tiainen, metsälauha, heinätähtimö, harakan- ja 
kissankello, oja- ja siankärsämö, sarjakeltano, sär-
mäkuisma, niittynätkelmä, ahomansikka, päivän-
kakkara, nurmihärkki, lampaannata, aho- ja niit-
tysuolaheinä, silmäruohoja, aholeinikki, ruoholaukka 
ja keltamatara. 

Hoito: Näkyvällä paikalla olevalle kylämäelle 
laidunnus soveltuisi hyvin. Itäosan puustoa tulisi 
myös harventaa ja kauniita katajia saattaa parem-
min näkyville. 

44. Reunavyöhykkeet ja perinnebiotooppi, Hin-
nerjoen Palomäki (++)

Kaakkoisin ja laajin reunavyöhyke kasvaa reunoil-
taan tiheästi nuorta puustoa, jonka valtalajina on 
haapa. Idempänä kallioilla kasvaa mäntyjä ja suu-
ri kataja. Piikkilankojen perusteella tämäkin alue 
on aikoinaan ollut laitumena – nykyisin osittain 
varastopihana. Kalliokedolla kasvaa mäkitervak-
koa, iso- ja keltamaksaruohoa, ahomansikkaa, 
sarjakeltanoa, siankärsämöä, niittysuolaheinää, 
heinätähtimöä, jänönsaraa, huopakeltanoa, kurjen- 
ja kissankelloa sekä keltamataraa. Pohjoisemmat ja 
läntisemmät reunavyöhykkeet ovat nurmilauha-
hietakastikkavaltaisia reunavyöhykkeitä. Niitä lai-
dunnetaan edelleen kylvönurmen yhteydessä. 

Hoito: Kaakkoisosan kalliokedon lähiympäris-
tössä voisi raivata pellon laidalta voimakkaasti 
haapaa ja mäntyä. Aluetta voisi kokonaisuudes-
saan laiduntaa. Pohjoisimmille kuvioille voidaan 
hakea erityistukea, mikäli niistä muodostetaan 
oma metsälaidunlohko, joka aidataan kylvönur-
mista erikseen. 

45. Metsänreunan niemeke (+)

Pihan läheisyydessä sijaitsee pienalainen, piikki-
langoista päätelleen vanha laidunalue. Puustossa 
kasvaa harmaaleppää, suuri mänty, nuorta koi-
vua, vaahteraa, pihlajaa ja kuusta. Niittykasveista 
löytyvät mm. metsäkurjenpolvi, kissan- ja kurjen-
kello, röllit, sarjakeltano, kultapiisku, ukonputki, 
hietakastikka, lillukka, koiranputki, valkovuokko, 
aholeinikki, siankärsämö ja päivänkakkara. Pihan 
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läheisyydessä kasvaa luultavasti puutarhakarku-
laisena ruoholaukkaa. 

Hoito: Alueen nuorpuustoa, haapaa ja kuusta 
kannattaisi raivata voimakkaasti. Vanhalle laidun-
alueelle laidunnuksen uudelleenaloittamista voi-
daan edelleen suositella.

46. Reunavyöhyke, Hinnerjoen nuorisoseuran-
talo (+)

Hinnerjoen nuorisoseurantalon länsipuolella oleva 
pellon reunavyöhyke kasvaa melko järeää mäntyä, 
muutamia koivuja ja katajaa. Siellä täällä kasvaa 
pihlajaa, raitaa, korpipaatsamaa, terttuseljaa ja 
vadelmaa. Etelämpänä kasvaa haapaa ja tuomea, 
pohjoisosassa paikoin harmaaleppää. Alue on otet-
tu mukaan kartoitukseen lähinnä maisema-arvo-
jen vuoksi. Kohteen niittylajisto on melko niukkaa. 
Vain pienillä osa-alueilla tuulimyllyn läheisyydes-
sä ja toisaalta aivan kylätien varrelta löytyy kohtia 
joissa kasvaa mm. huopakeltanoa, kissankelloa, 
sarjakeltanoa, siankärsämöä sekä huomionarvoisia 
keltamataraa ja kissankäpälää. Muutoin lajisto koos-
tuu pääosin varvuista sekä lillukasta, metsälau-
hasta, aho- ja niittysuolaheinä, särmäkuismasta, 
metsäorvokista, valkovuokosta, rönsyleinikistä, 
rohtotädykkeestä, nurmipuntarpäästä ja lähem-
pänä peltoa monista typensuosijakasveista.

Hoito: Alueen reunavyöhykkeitä kannattaa 
avartaa lisää raivaamalla nuorpuustoa ja mahdol-
lisesti poistamalla muutamia isompia puita. Maise-
mallisesti keskeisellä paikalla oleva alue soveltuisi 
esimerkiksi lammaslaitumeksi, mutta lienee jyrk-
kyytensä takia vaikeasti aidattavissa. 

47. Uomaympäristö, Kirkkokoski (+)

Hinnerjoen kirkon itäpuolisen kirkkokosken ym-
päristö on maisemallisesti ja kulttuurihistorialli-
sesti arvokasta ympäristöä. Alueella sijaitsee mm. 
jäänteitä vanhasta myllyrakennuksesta. Koskialue 
kulkee useampaa uomaa pitkin jättäen väleihinsä 
reheviä ja korkeakasvuisia luhtakasvillisuuden 
luonnehtimia alueita. Puustossa on koivua, pajuja 
ja istutettuja hopeapajuja. Kohdetta luonnehtivia 
kasveja ovat mm. mesiangervo sekä ranta- ja tert-
tualpi, rantakukka, karhunköynnökset, punakoiso, 
rentukka, keltakurjenmiekka, myrkkykeiso, ran-
tayrtti, kurjenjalka, hiirenvirna, ratamosarpio ja 
koiranputki.

Hoito: Alueelle saisi pienen laitumen ja raivauk-
sien avulla pajujen ja muun nuorpuuston kasvua 
voidaan hillitä. Alue on maisemallisesti keskeisellä 
paikalla, joten senkin vuoksi kohteen hoito ja avoi-
mena pitäminen on tärkeää.

48. Perinnebiotooppi (+)

Osittain varastokäytössä oleva kuivurintakainen 
niittyalue lienee piikkilangoista päätellen vanhaa 
laidunaluetta. Pääosin alueella viihtyvät kookkaat 
typensuosijakasvit, vadelma, mesiangervo ja mai-
tohorsma, mutta luoteessa pellonlaidan kallioisem-
milta kuvioilta löytyy kelta- ja isomaksaruohoa, 
sarjakeltanoa, ahomansikkaa, metsäapilaa, mäki-
virvilää ja ketotädykettä. Idässä alueeseen sisältyy 
tiheää haavikkoa, jossa kenttäkerroksesta löytyy 
vielä useita hyviä niittylajeja mm. kissan- ja kur-
jenkelloa, tuoksusimaketta, kultapiiskua, nurmi-
tädykettä ja heinätähtimöä.

Hoito: Avoimen alueen niitto tai koko alueen lai-
dunnus. Pohjoisosan haavikko kannattaa poistaa, 
varsinkin, jos aluetta jatkossa laidunnetaan. 

49. Perinnebiotooppi, Hinnerjoen Ilomäki (++)

Ilomäessä asutuksen keskelle jää laajahko, vanha 
niitty ja hakamaa-alue. Alue on paikoin melko run-
saasti sekapuustoa kasvava. Valtapuuna alueella 
on mänty.  Puustoisilla alueilla kasvaa myös kau-
niita katajia. Kaakossa alue rajautuu istutuskoivik-
koon. Siellä täällä on niitty- ja ketolaikkuja. Parhaat 
kuivien niittyjen laikut löytyvät aivan luoteesta ja 
lounaasta pihapiirien läheisyydestä. Näillä kohdin 
kasvavat mm. kelta- ja isomaksaruoho, jänönsara, 
nurmihärkki, ahosuolaheinä, kissan-, harakan- ja 
kurjenkello, heinätähtimö sekä pikkulaukku. Puus-
toisella alueella kasvillisuus vaihtelee maaperän 
kosteuden mukaan: paikoin on kastikkavaltaisia 
kosteampia notkelmia, kun taas toisin paikoin 
kasvillisuus vaihtelee lehtomaisesta, vuokkojen 
luonnehtimasta maastosta kuivempaan metsälau-
ha-mustikkatyypin kankaaseen. Näillä alueilla on 
kuitenkin myös niittylajeja on, joista mainittakoon 
mm. tuoksusimake, röllit sekä sian- ja ojakärsä-
mö. 

Hoito: Puuston harvennus ja erityisesti kallioke-
tojen läheisyydestä voidaan kaikki nuoret männyt 
poistaa. Muuten alueelta voidaan kaataa muu-
tamia järeämpiäkin puita sekä erityisesti nuorta 
lehtipuuta. Laiduntaminen olisi jatkossa alueelle 
soveltuvin hoitomuoto.

50. Perinnebiotooppi (++)

Kohde on asutuksen puristuksiin jäänyt pieni ke-
toalue, jolla niittylajisto on kuitenkin melko moni-
puolinen. Parhaat ketomaiset osa-alueet ovat to-
dennäköisesti jääneet läheisen rakennustyömaan 
alle. Reuna-alueilla kasvaa muutama kaunis kataja 
ja reunoilta levittäytyvät nuoret haavat ja männyt. 
Reunalla on myös pieni pätkä vanhaa kiviaitaa. 
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Pohjoisella niittyalueella tavataan mm. valkoapila, 
siankärsämö, kelta- ja isomaksaruoho, niittysuola-
heinä, nurmitädyke, mäkihorsma, niittynätkelmä, 
lampaannata, metsäorvokki, aholeinikki, päivän-
kakkara, kissankello, mäkitervakko, heinätähtimö, 
särmäkuisma ja mäkivirvilä.

Hoito: Reunapuuston harvennus, kiviaidan 
kunnostus ja niittyalueen niitto. Kohteelle sopii 
tukimuodoksi pienialaisten arvokkaiden perinne-
biotooppien tuki.

51. Reunavyöhykkeet (+)

Edellisen kohteen eteläpuolella pellon laitoja reu-
nustavat suhteellisen tiheäpuustoiset reunavyö-
hykkeet, joiden väleistä kuitenkin voidaan havai-
ta niittymäisempiä kuvioita. Niittylaikut lienevät 
perua alueen laidunhistoriasta, sillä siellä täällä 
maastossa näkyi vanhoja piikkilankoja. Pohjoisem-
pana alueet ovat lehtipuuvaltaisia. Puustoisilla alu-
eilla muiden lajien seassa kasvaa kauniita katajia. 
Lounaaseen pistävällä reunalla kasvaa muutamia 
komeita kuusia. Monin paikoin avoimet kohdat 
kasvavat nurmipuntarpäätä, vadelmaa, hietakas-
tikkaa ja koiranputkea. Matalampikasvuisten koh-
tien niittykasveista voidaan mainita mm. kultapiis-
ku, harakan-, kurjen- ja kissankello, metsämaitikka 
ja rohtotädyke.

Hoito: Reunapuuston harvennus ja avoimien 
niittylaikkujen laajentaminen raivauksien avulla. 
Mikäli alueella halutaan laiduntaa, saataisiin laitu-
mesta järkevänkokoinen yhdistämällä pohjoisem-
pana oleva kesantopelto osaksi laidunta.

52. Perinnebiotooppi, kiviaidan ympäristö (++)

Ilomäentien risteyksessä, pihapiirin läheisyydessä, 
on hieno pätkä vanhaa kiviaitaa. Kiviaidan lähei-
syydessä on myös hyvälajisia ketolaikkuja, mutta 
lähempänä piennarta kasvillisuus on rehevämpää. 
Tien varressa kasvaa muutama haapa ja koivu. 
Kuivemmilla niittyalueilla kasvaa mm. lampaan-
nataa, huopakeltanoa, sarjakeltanoa, kissankelloa, 
isomaksaruohoa, ahosuolaheinää, siankärsämöä ja 
huomioarvoisista lajeista ketoneilikkaa ja keltamata-
raa. 

Hoito: Kiviaidan ympäristön niitto ja muutami-
en lehtipuiden poisto. Kohteelle sopii tukimuodok-
si pienialaisten arvokkaiden perinnebiotooppien 
tuki.  

53. Korvenkylän reunavyöhykkeet (++)

Korvenkylässä on useita pienialaisia pellon reu-
navyöhykkeitä, joilla monimuotoisuutta ja mai-
semallista ilmettä voisi kohentaa erityistuen tur-

vin toteutettavilla raivauksilla. Eteläisin alue on 
pihapiirin läheisyyteen liittyvä runsaspuustoinen 
joutomaa-alue. Puustossa on raitaa, koivuja, muu-
tama kaunis kataja. Pohjoisempana mainitsemisen 
arvoisia ovat Puputin talon itäpuolella sijaitsevat 
kauniit katajaa kasvavat niemekkeet.

Hoito: Pohjoisemmilla kohteilla hoidoksi riittää 
pienimuotoiset pensaikon raivaukset ja mahdol-
lisuuksien mukaan niitto. Eteläisin kuvio sopisi 
puuston harvennuksen jälkeen esimerkiksi laitu-
meksi. 

54. Aron perinnebiotoopit ja kiviaita (++)

Osa-alue 54A on kosteahko, varsinkin itäosiltaan 
katajavaltainen niittyalue. Lännempänä puusto 
on melko tiheää; koivua, kuusta, mäntyä ja rai-
taa kasvavaa. Lisäksi alueelle on istutettu erikois-
kuusilajeja. Alue on vanhaa laidunta ja se näkyy 
kohteen heinäkasvien runsautena: mesiangervo, 
särmäkuisma, koiranputki, purtojuuri, hiirenvirna, 
maitohorsma, niittynätkelmä, niittyleinikki, heinä-
tähtimö, siankärsämö ja harakankello ovat yleisiä. 
Aron tilan lounaispuolella, aivan pihapiirin lähei-
syydessä on myös vanha laidunalue (54B). Nykyi-
sin tämä kostea niitty on varsin umpeenkasvanut. 
Puusto on tiheää sekapuustoa, mutta muutamia 
avoimempia reheväkasvuisia mesiangervo-nurmi-
lauhavaltaisia alueita löytyy. Kuvio 54C on maise-
mallisesti erittäin arvokas heinäinen peltotie, jonka 
länsireunassa on huomattavan pitkä lehtipuiden 
ympäröimä vanha kiviaita. Se on kuitenkin paikka 
paikoin hyväkuntoinen. Lisäksi kiviaidan lähei-
syydessä kasvaa muutama suuri pihlaja, koivu ja 
kataja. Tienpohjalla niittykasveista viihtyvät kis-
sankello, särmäkuisma, puna-apila, sarjakeltano, 
hiirenvirna ja kultapiisku.

Hoito: Ainakin kohteille 54A ja 54B suositellaan 
laidunnuksen aloittamista uudelleen. Puustoa voi 
raivata kaikilta lohkoilta, eniten kuvioilta 54A ja 
54C, kiviaidan ympäristöstä ja kiviaidan maise-
mallisen näkyvyyden parantamiseksi sen itäpuoli-
sen pellon laidalta. Suuret pihlajat, koivut ja katajat 
kannattaa säilyttää. Lisäksi kannattaa jättää muu-
tama lahoava puu lintujen pesäpaikkoja varten. 
Kiviaidan korjaamiskustannuksiakin voidaan si-
sällyttää erityistukiin.  
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19 Leppijärvi
Täysin umpeenkasvanut järvi, jota voitaisiin kun-
nostaa. Se parantaisi linnuston elinolosuhteita ja 
siten alueen luonnon monimuotoisuutta.  Vesi-
pinnan lisäys toisi vaihtelua myös maisemaan. Se 
ilmeisesti suodattaa jo nyt  osan pelloilta tulevasta 
kuormituksesta, mutta jos kunnostamisen yhtey-
dessä voitaisiin lisätä veden viipymää, tehostuisi 
ravinteiden ja kiintoaineen pidättyminen.  

20 Liesjärvi
Täysin umpeen kasvaneen Liesjärven kunnosta-
misesta on jo olemassa olevat suunnitelmat ja nii-
tä ollaan toteuttamassa. Tarkoituksena on ainakin 
nostaa veden pintaa. Lintuvesien suojeluohjelmaan 
kuuluvasta alueesta osa on jo suojelualueena. Maa-
talouden vesiensuojelussa se ei ole mitenkään 
ensisijainen kohde, mutta ennallistaminen edis-
täisi huomattavasti luonnon monimuotoisuutta. 
Ranta-alueita on aikoinaan hoidettu niittämällä. 
Järvi muodostaa Liesrahkan kanssa huomattavan 
monipuolisen luontokokonaisuuden. Lisäksi jär-
ven itäosan peltoaukealla ja rannan tuntumassa 
olisi luonnon monimuotoisuuden edistämistuella  
mahdollisesti hoidettavaksi sopivia saarekkeita ja 
rantavyöhykettä.

55. Perinnebiotooppi ja jokivarsiympäristö, 
Sahankylä (++)

Kohteen osa 55A on Sillanpään talon kohdalla 
sijaitseva, komeita pylväsmäisiä katajia kasvava, 
umpeutuva niitty. Aluetta on laidunnettu lampail-
la viimeksi noin 20 vuotta sitten. Katajan lisäksi 
alueelle on nousemassa männyn, kuusen, haavan 
ja koivun taimia sekä vadelmatiheikköjä. Keskellä 
niittyä kasvaa järeä pihlaja. Niityn valtalajeina ovat 
maitohorsma ja mesiangervo, mutta monin pai-
koin alueelta voi löytää vielä niittykasvillisuuden 
luonnehtimia kuvioita, joilla kasvavat sian- ja oja-
kärsämö, kannusruoho, nurmilauha, aho- ja niitty-
suolaheinä, heinätähtimö, nurmitädyke, isomaksa-
ruoho, kissankello, tuoksusimake ja särmäkuisma. 
Osa-alue 55B on edellisen kohteen luoteispuolella 
oleva jokivarsiympäristö. Tulvaherkkä joki mut-
kittelee peltolohkojen keskellä ja meanderointi on 
muodostanut pieniä luontaisia kosteikkoaltaita. 
Tämän vuoksi alueen peltolohkoille suositellaan 
suojavyöhykkeitä. Olemassa olevia joenmutkia 
laajentamalla alueelle olisi mahdollista perustaa 
myös kosteikko. Jokivarsiympäristössä on jo nyt 
monipuolinen kosteikkolajisto: ratamosarpio, 
pystykeihonlehti, vesikuusi, ulpukka, keltakur-
jenmiekka, rantakukka, ojasorsimo, terttualpi, 
maitohorsma, mesiangervo, ruokohelpi ja myrk-
kykeiso.
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Kohteen 55 umpeenkasvavaa niittyä ja rehevää jokirantaa Sahankylässä.
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Hoito: Osa-alueelle 55A suositellaan nuorpuus-
ton, vadelmikon ja kuolleiden katajien poisraivaa-
mista ja alueen laidunnuksen uudelleenaloittamis-
ta. Kuvion 55B läheisyyteen erityistuista sopivat 
pellolle perustettavat suojavyöhykkeet ja joenmut-
kiin laajennettavat kosteikot. Tien lähellä olevan 
varjoisan koskipaikan ympärillä olevat tervalepät 
kannattaa säästää. 

56. Reunavyöhyke, Kolmhaara (+) 

Kolmhaarassa sijaitsevan pienen hakamaan ny-
kyiset monimuotoisuusarvot ovat melko alhaiset. 
Siellä täällä kasvaa muutama siankärsämö, rohto- 
ja nurmitädyke, mesimarja, rätvänä, metsälauha 
ja kastikoita.  Aluetta on kuitenkin laidunnettu 
viimeksi muutama vuosikymmen sitten. Itäosissa 
kasvaa myös havupuita, lännessä ojan läheisyy-
dessä pajuja, pihlajaa, nuoria kuusia ja korpipaat-
samaa.

Hoito: Talousmetsän suuntaan kehittyneel-
le reunavyöhykkeelle voi vielä palauttaa alueen 
maisemallisia arvoja, jos niin halutaan. Syrjäisellä 
seudulla kohteen voi jättää toki kehittymään luon-
nollisesti metsäksi.

 
Hinnerjoen alueen kosteikkokokonaisuus: 21 
Mullasjärvi 22 Suojärvi ja 23 Pitkäjärvi

Hinnerjoen alueen vähitellen umpeen kasvavat 
järvet kannattaa yhdistää suuremmaksi kokonai-
suudeksi ja suunnitella laaja kunnostushanke koko 
alueelle. Järvien kunnostuksella edistettäisiin huo-
mattavasti luontoarvoja ja edistettäisiin retkeilyä, 
metsästystä ja lintujen tarkkailumahdollisuuksia. 
Alueille ei kohdistu juurikaan muita virkistyskäyt-
töpaineita. Veden viipymän lisääminen järvissä 
vaikuttaisi todennäköisesti joen tilaa parantavas-
ti. Kaikki ehdotetut toimenpiteet vaativat tarkat 
suunnitelmat ja huolellisen arvioinnin vaikutus-
alueesta.

Pitkäjärven kunnostukselle on selkeä tarve. 
Pohjapatoratkaisu järven alapäähän voisi olla yksi 
mahdollisuus lisätä vesipintaa järvessä ja hidastaa 
läpivirtausta. Tämä järvi ja sen yläpuolella olevat 
järvet  toimivat yläpuolisen alueen ravinteiden 
pidättäjänä. Valuma-alueella on suuri osa pinta-
alasta peltoa.

Hinnerjoki on mahdollista kierrättää Mullasjär-
ven kautta ja siten lisätä järven vesipintaa ja viivyt-
tää vettä. Tämä vaatii ennen toteuttamista tarkkoja 
lisäselvityksiä ja maastomittauksia, sillä toimen-
pide on vesistön muuttamista ja todennäköisesti 
luvanvaraista. Muita kunnostustoimenpiteitä voi-
daan myös harkita. 

Myös Suojärveä voitaisiin kunnostaa palautta-
malla sitä järveksi edellyttäen, ettei siitä aiheudu 
lähialueille haittaa.

57. Perinnebiotooppi (+)

Kohde on ollut jo pitkään laidunnuksen piirissä, 
mutta aluetta on pidetty yölaitumena ja eläimille 
on annettu lisärehua.  Tämän vuoksi kohdetta ei ole 
haettu erityistukien piiriin. Alue on hyvin kivinen, 
itäosia lukuun ottamatta puuton ja arvokas osa ky-
lämaisemaa. Kasvillisuus on nurmilauhavaltaista, 
muuta lajistoa edustavat kylä- ja niittynurmikka, 
niittyleinikki, nokkonen, hevonhierakka, pihatatar, 
valko- ja puna-apila.

Hoito: Alueen laiduntaminen nykyiselläänkin 
pitää yllä tiettyjä monimuotoisuusarvoja. Erityis-
tuen piiriin alue voidaan ottaa, mikäli sitä ei enää 
pidetä yölaitumena eikä eläimille anneta laitumelle 
lisärehua.  

58. Reunavyöhykkeet (+)

Laajahko reunavyöhyke sijaitsee Vaaljoentien ja 
Pervontien tien väliin jäävässä kiilassa. Erityisesti 
eteläosissa on kallioista ja kuivempaa niittyaluetta. 
Muuten kuvio on korkeakasvuista heinikkoa. Alu-
eeseen sisältyy myös viljelykäytöstä poistuneita 
peltokuvioita. Puusto on sekapuustoa, idempänä 
koivu-haapavaltaista. Itäisin osa on istutuskoivik-
koa, jolla kasvaa hietakastikkaa ja vadelmaa. Ete-
läosien lajistoltaan edustavammilla kuvioilla kas-
vaa kissankelloa, huopakeltanoa, isomaksaruohoa, 
ahomansikkaa, heinätähtimöä, särmäkuismaa, pu-
na-apilaa ja ruoholaukkaa.

Hoito: Laidunnus ja reunapuuston voimakas 
harvennus.

59. Vaaljoen ranta (+)

Vaaljoen rannan koivuvaltainen luhta-alue 59A so-
veltuu osittain erityistukien avulla hoidettavaksi. 
Mikäli alueella halutaan tehdä maisemallisia raiva-
uksia tai tietyillä osa-alueilla laiduntaa, tulee asias-
ta ottaa yhteyttä Metsähallitukseen, joka on laati-
nut Vaaljärvelle hoito- ja käyttösuunnitelman. 

Osa-alueella 59B kasvaa järeää kuusta, mäntyä 
ja muutama kaunis pylväsmäinen kataja. Etelä-
laidalla sijaitsee lato. Aluetta on laidunnettu jokin 
aika sitten, luultavasti nurmilaitumen yhteydessä. 
Alueen kasvillisuus on erittäin rehevää: nokkonen, 
nurmipuntarpää, niittynurmikka, hietakastikka, 
juolavehnä ja vadelma vallitsevat. Metsälaitumien 
edustavampia lajeja ovat rohtotädyke, aholeinikki ja 
ahosuolaheinä.
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Hoito: Laidunnuksen uudelleenaloittaminen 
kohteen osalla 59B. 

60. Perinnebiotooppi, Vaaljoen ranta-alue (+)

Vaaljärven länsirannalla on kesämökkikäytössä 
olevan pihapiirin läheisyydessä umpeenkasvavaa 
niittyä, joka yltää rantaan saakka. Ranta-alue on 
luhtaniittyä, jolla valtalajeina ovat kurjenjalka, 
terttualpi, sarat ja myrkkykeiso. Luhtaniityn ja 
lännempänä olevan tuoreen niityn välissä kasvaa 
tiheä vyöhyke pajuja ja koivua. Lännessä korkea-
kasvuisilla tuoreella niityllä on muutamia katajia. 
Niityllä typensuosijakasvit vallitsevat: mesian-
gervo, nurmipuntarpää, vadelma, maitohorsma, 
nurmilauha, hiirenvirna, metsäkurjenpolvi, koi-
ranputki, särmäkuisma, aholeinikki, metsäkurjen-
polvi, lillukka ja luultavasti puutarhakarkulaisena 
kyläkurjenpolvi.  

Hoito: Alueesta saisi mielekkään luonnonlaitu-
men. Rannasta maisemaa voisi avata raivaamalla 
koivua ja kuolleet katajat pois. 

61. Perinnebiotooppi, Jaakolanmäki (++)

Kohde on aiemmin laidunkäytössä ollut varastopi-
han ja pellon väliin jäävä tuore niitty. Alueella kas-
vaa muutama koivuryhmä, mäntyjä ja terttuseljoja. 
Niitty on valtaosin rehevöitynyt; nurmipuntarpää, 
nokkonen, koiranputki, maitohorsma ja sananjalka 
ovat runsaimmat lajit. Pienialaisilla kuivemmilla 
kuvioilla kasvaa siankärsämöä, nurmi- ja rohtotä-
dykettä, ahomansikkaa, särmäkuismaa, juolaveh-
nää, kissankelloa, aholeinikkiä, tuoksusimaketta ja 
myöhäisen ajankohdan takia ei täysin varmasti 
tunnistetut huomionarvoiset: ketotädyke ja mäki-
lemmikki. 

Hoito: Kohteella laidunnuksen uudelleen aloit-
taminen lisäisi merkittävästi monimuotoisuutta 
ja maisemallista ilmettä. Puuston raivaustarve on 
suhteellisen pieni.  

  
62. Reunavyöhyke (+)

Tämän pienialaisen reunavyöhykkeen länsiosissa 
kasvaa kauniita katajia. Idempänä on tiheämmin 
kasvavaa sekapuustoa. Katajien ympäristössä on 

Laiduneläimille tappavan vaarallinen myrkkykeiso. Kuva: Helena Särkijärvi
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pieniä niittylaikkuja, joilla viihtyvät mm. röllit, 
nurmitädyke, kangasmaitikka, kissankello ja hieta-
kastikka. Alue lienee aiemmin ollut laitumena.

Hoito: Nuorpuuston raivaus erityisesti näyttä-
vien katajien ympäristöstä. 

63. Pitkäjärven rantaniitty (+)

Pitkäjärven koilliskulman rantaniittyä on laidun-
nettu useita vuosikymmeniä sitten ja sen perinne-
biotooppiarvot ovat jo hävinneet. 

Hoito: Luhtamaista rantaa voitaisiin kuitenkin 
avartaa laidunnuksen uudelleen aloittamisella. 
Laidunnuksen myötä avoin rantaniitty saattaisi 
houkutella arvokkaalle lintujärvelle uudenlaista 
lintulajistoa. 

64. Patajärven reunat (+)

Patajärven vedenpintaa on nostettu kyläyhdis-
tyksen toimesta muutamia vuosia sitten ja järven 
itälaitaan on rakennettu kylän uimaranta, jäte-
huoltopalvelupiste ym. Järven reunaa on hoidettu 
niittämällä. Luontaisella rantavyöhykkeellä kas-
vavat mesiangervo, nurmipuntarpää, ranta-alpi, 

rantakukka ja etäämmällä rannasta ahdekaunokki, 
siankärsämö, koiranputki ja harakankello. 

Hoito: Ranta-alueen hoitoa kannattaa jatkaa niit-
tämällä laajempaakin aluetta. Myös kyläyhdistys 
voisi olla tuenhakijana. Myös rannan eteläpuolisia 
vanhoja, melko laajoja laitumia voidaan ottaa uu-
delleen laidunnuksen piiriin, mikäli laiduneläimiä 
löytyy. Nämä alueet vaativat kuitenkin voimak-
kaan peruskunnostusraivauksen. 

65. Reunavyöhyke (+) 

Tällä reunavyöhykkeellä kasvaa muutama järeä 
mänty, haapa ja katajaa. Kenttäkerros on melko 
vaatimaton, varpuja kasvavaa. siellä täällä on sar-
jakeltanoa, hiirenvirnaa, lillukkaa ja kissankelloa.

Hoito: Järvinäkymien säilyttämiseksi ve-
saikkoa voidaan aika ajoin normaalisti harven-
taa. Kohteen pienuuden ja toimenpiteiden vä-
häisyyden takia ei sovellu erityistukikohteeksi.  

66. Rantaniitty (+)

Metsärannan karjatilan läheisyydessä on luhta-
maista järvenrantaa, jota voisi pitää auki laidun-

Kaunis näkymä kohteelta 61 Vaaljärven rantaan päin kohteelle 59.
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nuksen avulla. Luhtaniityllä kasvaa muutamia pa-
juja ja koivua. Luhdalle tyypilliseen tapaan alueella 
kasvavat kurjenjalka, suoputki, terttu- ja ranta-alpi, 
rantakukka, konnanleinikki, vihvilät, sarat, leveä-
lehtiosmankäämi, tummarusokki, suokorte, luh-
tamatara ja myrkkykeiso. Etelässä alue rajautuu 
tiheään varpuvaltaiseen mustikkatyypin havumet-
sään. Metsänkulma kannattaa kuitenkin sisällyttää 
mukaan laidunkokonaisuuteen, jotta eläimillä on 
suojapaikka myös kovemmalla maapohjalla. 

Hoito: Mikäli maaperä ei ole liian upottava 
aluetta kannattaa laiduntaa, jolloin maisema avar-
tuu ja alueelle syntyy vähitellen matalaa rantaniit-
tyä jota mm. monet linnut suosivat. Myrkkykeisot 
kannattaa poistaa laidunnusta aloitettaessa, koska 
ne voivat olla laiduneläimille hengenvaarallisia 
(kuva, s. 54).

67. Perinnebiotooppi, reunavyöhyke (+)

Metsärannan tilan karjan laiduntamia reunavyö-
hykkeitä, joista eteläisempi 67A on melko avoin 
ja kivinen. Reunoilla kasvaa muutamia koivuja, 
raitoja, mäntyä ja kauniita katajia. Pohjoisempi ku-
vio 67B on hyvin tiheäpuustoinen reuna-alue, jossa 
haapa on valtapuustona. Osalla 67A niittykasveis-
ta kasvaa niitty- ja kylänurmikkaa, nurmipuntar-
päätä, nurmihärkkiä, siankärsämöä, hietakastik-
kaa, rohto- ja nurmitädykettä, ahosuolaheinää ja 
ketoneilikkaa.

Hoito: Laidunnusta kannattaa jatkaa ja niitty-
kasvillisuuden kohentamiseksi. Pienen osa-alueen 
67A voisi aidata erikseen ja laiduntaa sitä lyhyem-
män ajan.  

68. Hänttijärven länsiosan rantaniitty (+)

Hänttijärven länsiosia reunustavat pajut ja koivut. 
Kasvillisuus on rantaniityille tyypilliseen tapaan 
korkeakasvuista ja rehevää. Lännempänä sijaitsee 
hylättyjä juolavehnävaltaisia peltokuvioita. 

Hoito: Laidunnuksen aloittaminen luontaisella 
rantavyöhykkeellä ja hylätyillä pelloilla olisi eri-
tyistukien avulla mahdollista.  

69. Perinnebiotooppi, Honkilahden kirkon lähei-
set mäet (++)

Kirkkalanmäki (69A) on ollut perinteisesti laidun-
nuksen piirissä. Laidunnuksesta on kuitenkin usei-
ta vuosikymmeniä aikaa ja osin lehtomainen alue 
on jo hyvin umpeenkasvanut. Eteläosissa kasvaa 
oravanmarjaa, metsäorvokkia, ahomansikkaa, kie-
loa, ketunleipää, sudenmarjaa, nuokkuhelmikkää, 
särmäkuismaa, sarjakeltanoa, purtojuurta ja kasti-
koita. Pohjoisempana löytyy pieniltä ketomaisil-

ta laikuilta vielä perinnebiotooppilajistoa. Niitä 
ympäröi tiheän risukon seassa alueen muinaisesta 
hakamaasta kertovat suuret koivut  ja muutamat 
katajat. Niittylajeista voidaan mainita huopakel-
tano, päivänkakkara, metsäkurjenpolvi, ahoman-
sikka, pukinjuuri, siankärsämö, viherjäsenruoho, 
kissankello, heinätähtimö, ahosuolaheinä, roh-
to- ja nurmitädyke, lampaannata, ahdekaunokki, 
metsäapila,  mäkitervakko, aholeinikki, häränsilmä, 
ketoneilikka, virnasara ja keltamatara. Lisäksi Lahja-
mäentientien ja pellon välisen kulman katajikossa 
(69B) kasvaa kymmenittäin huomionarvoista kult-
tuurikasvia, nurmilaukkaa (kuva s. 58).

Hoito: Laajan alueen perinnebiotooppien arvot 
ovat vielä palautettavissa, mikäli aluetta raivataan 
voimakkaasti ja sen laidunnus aloitetaan uudel-
leen. Mahdollista olisi yhdistää myös laajan alu-
een itäpuolinen joutomaa ja sillä olevat metsäsaa-
rekkeet mukaan samaan kokonaisuuteen, jolloin 
alueella voisi laiduntaa suurempaa karjamäärää. 
Lisäksi kohteeseen kuuluu Honkilahden kirkon 
ympärillä sijaitsevat pienialaiset kauniit reunavyö-
hykkeet (69C), joita erityistuen turvin voisi hoitaa 
niittämällä tai laiduntamalla.   

24 Vilmussuonoja
Ojan vähäisen pituuskaltevuuden ja peltojen ala-
vuuden takia kohteella on vain kaivamalla tehtä-
välle kosteikolle mahdollinen paikka. Ojan tuntu-
massa olevalle metsäalueella ei liene kovin suurta 
metsätaloudellista merkitystä, joten se voisi sopia 
kosteikon paikaksi. Kohteen yläpuolisella valuma-
alueella on kohtuullinen määrä peltoa, joilta tule-
vaa kuormitusta kosteikko pidättäisi.

70. Reunavyöhyke, Leenankallio (+) 

Kesantopeltojen reunamilla kasvaa nuorta puustoa: 
haapaa, kuusia, koivuja, raitaa ja pihlajaa. Seassa 
on muutama järeämpi koivu. Alue lienee vanhaa 
laidunaluetta putkilokasvien runsaudesta päätel-
len. Niittylajistossa esiintyvät mm. nurmipuntar-
pää, koiranputki, niittynätkelmä, hiirenvirna, sär-
mäkuisma, nurmitädyke, kultapiisku, puna-apila, 
oja- ja siankärsämö, harakankello, niittyleinikki, 
kevätpiippo ja röllit. Kuivemmilla kohdilla, kuvi-
on lounaisosissa kasvavat aho- ja niittysuolaheinä, 
ahomansikka ja heinätähtimö. Kosteammissa pai-
koissa viihtyvät runsaimpina mesiangervo, vadel-
ma ja nokkonen. 

Hoito: Voimakas nuorpuuston (haapa ja kuusi) 
raivaus ja mahdollisesti laidunnus. Mikäli alueella 
aletaan laiduntaa, voidaan läheinen hylätty pelto 
sisällyttää tukialaan.
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Heinikossa lymyävää sipulikasvia, nurmilaukkaa, on äärimmäisen vaikea havaita ennen kukinta-aikaa. Nurmilaukka on kulttuurikasvi 
- sitä pidetään arkeofyyttinä ja esimerkiksi rautakautisten asuinpaikkojen indikaattorilajina.

71. Reunavyöhyke, Löyttylä (+)

Sähkölinjan leikkaamalla pellon reunavyöhyk-
keellä kasvaa mäntyä, pihlajaa, haapaa ja pajuja. 
Alueen niittymäiset kohdat ovat pääosin hyvin 
reheviä, nurmipuntarpään, koiranputken, mesi-
angervon, maitohorsman ja vadelman valtaamia. 
Niittylajistoa edustavat myös siankärsämö, hiiren- 
ja aitovirna, ahomansikka, niitty- ja ahosuolaheinä, 
niittynurmikka, harakankello, keltamaksaruoho ja 
ketotädyke.

Hoito: Haapojen, pajujen ja muun lehtipuuston 
harvennus. 

72. Reunavyöhykkeet, Mattilanmäki (+) 
 
Nämä teiden halkomat pellon reunavyöhykkeet 
ovat osittain kallioisuutensa takia säilyttäneet 

melko monipuolisen niittylajistonsa. Pohjoisim-
mat reunavyöhykkeet (72A) ovat mäntyvaltaisia. 
Koillisessa kohde rajautuu varastopiha-alueeseen. 
Kuvion kasvillisuudesta löytyvät paikoittain mm. 
siankärsämö, isomaksaruoho, hietakastikka, aho-
suolaheinä, kissan- ja kurjenkello, sarjakeltano, sil-
märuohot sekä kymmenittäin häränsilmiä. Osa-alue 
72B on Mäen talon länsipuolella oleva pieni kas-
tikkavaltainen kumpare, jolla kasvaa kauniita ka-
tajia, jonkin verran mäntyä ja koivuja. Niittylajisto 
kumpareella on varsin monipuolinen: ahomansik-
ka, sarjakeltano, hiirenvirna, rätvänä, kissankello, 
kielo, lillukka, heinätähtimö sekä huomionarvoiset 
syylälinnunherne, häränsilmä ja kissankäpälä. Kaive-
tun ojan läjitysmaalla kasvaa satunnainen kult-
tuuririkkakasvi hentosavikka. Osa-alue 72C on 
Mäen ja Rekolan talojen välissä oleva kallioinen 
saareke, jonka koillislaidalla kasvaa melko tiheästi 
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koivua, haapaa, raitaa ja katajaa. Lounaispuolen 
kallioisempi reuna on vähäpuustoisempi. Alueen 
niittylaikuilla kasvavat iso- ja keltamaksaruoho, 
nurmihärkki, ahomansikka, ahomatara, nurmitä-
dyke, metsäpila, särmäkuisma, niittysuolaheinä 
sekä huomionarvoiset mäkikaura ja mäkivirvilä.

Hoito: Kaikilta kuvioilta nuoren männyn ja kuol-
leiden katajien poisto parantaisi kohteiden maise-
mallista ilmettä. Erityisesti 72B:lla tulisi männyt 
raivata pois sekä poistaa reunapuuston raivauksen 
yhteydessä paikalle jätetyt raivaustähteet. Vaikka 
alue on pieni, on se Euran seudulla lajistollisesti 
arvokas. Saarekkeen 72C maisemallista arvoa pa-
rantaisi lähinnä tiheän reunapuuston harvennus.  
Laidunnukseen kaikki lohkot ovat liian pieniä ja 
vaikeasti aidattavia. Lohkojen 72B ja 72C väliin jää 
tiheäpuustoinen pellon metsäsaareke, joka voidaan 
myös ottaa hoitotoimien piiriin, mikäli muidenkin 
kohteiden hoito aloitetaan.  

73. Muu lumo  Löyttylä (++)

Tämä pienialainen ketolaikku on suurta kata-
jaa lukuunottamatta lähes puuton. Niittylajistoa 
edustavat puna-apila, kannusruoho, silmäruohot, 
syysmaitiainen, isomaksaruoho, harakankello, jä-
nönsara, päivänkakkara, rätvänä, heinätähtimö, 
niitty- ja ahosuolaheinä, isolaukku, lampaannata, 
siankärsämö ja rohtotädyke.

Hoito: Rehevimpien kohtien niitto elokuussa. 
Alue on liian pieni ympäristötuen erityistukiin.

74. Muu lumokohde, Löytty-Sillanpää (+)

Ladon eteläpuolinen rinne on todennäköisesti van-
haa peltoa. Idempänä kohde jatkuu osin kallioise-
na reunavyöhykkeenä kohti kaakkoa. Avoimilla 
niittyalueilla typensuosijakasvit ovat vallitsevia. 
Kalliopaljastumien lähistöllä kasvaa myös kelta- ja 
isomaksaruoho, ahosuolaheinä, rätvänä ja pölkky-
ruoho, joka useimmiten kasvaa vanhoilla, kulttuu-
rivaikutteisilla kylämäillä. 

Hoito: Rehevän osa-alueen niitto.

75. Perinnebiotooppi, Uusimaa (++)

Uusimaan tilan luoteispuolella sekä vanhan talon 
ja kuivurin väliin jäävät alueet ovat maisemallises-
ti kauniita ja niittymäisiä. Pohjoisempi kuvio 75A 
jakaantuu Nurinantien molemmin puolin. Tämä 
osa-alue kasvaa koivuja ja kauniita katajia. Alueen 
yleisimmät putkilokasvit ovat nurmipuntarpää, 
nurmilauha, oja- ja siankärsämö, kultapiisku, nur-
mitädyke, päivänkakkara, sarjakeltano, hiirenvir-
na, kissan- ja harakankello ja pikkulaukku. Osa-alue 
75B on edellistä kuviota rehevämpi ja pienruoho-

niittylaikut pienempiä. Monin paikoin kasvaa me-
siangervoa, vadelmaa, koiranputkea ja hietakastik-
kaa. Alueella kasvaa jonkin veran mäntyä. Lisäksi 
kuivurin itäpuolella on pikku pätkä kiviaitaa. 

Hoito: Niitto tai laidunnus. Erityisesti 75B:stä 
saisi pienen laitumen. Niityn männyt ja kuusen-
taimet kannattaisi poistaa. 

76. Pellon metsäsaarekkeet (+)

Haapasaari ja Matinsaari ovat maisemallisesti ar-
vokkaita, mutta melko tiheäpuustoisia pellon met-
säsaarekkeita Komoisten kylässä.

Hoito: Reunapuuston harventaminen, maisema-
puiden esiin ottaminen, lahopuuston ja marjovien 
lajien säilyttäminen olisivat luonnon monimuotoi-
suutta ylläpitäviä toimenpiteitä. 

77.  Perinnnebiotooppi, Lehmusto (++)

Asuinrakennuksen yhteydessä oleva perinneym-
päristöksi luokiteltava niitty. Alue oli 1990-luvun 
puoliväliin asti osittain lammaslaitumena, minkä 
jälkeen sitä on ylläpidetty säännöllisesti niittä-
mällä. Kohteen kasvillisuus on monipuolinen ja 
lajistosta löytyvät mm. metsäkurjenpolvi, kis-
sankello, kurjenkello, ahdekaunokki, aholeinikki, 
pikkulaukku, keltamatara, ketoneilikka, mäkitervakko, 
pukinparta, ukontulikukka, pukinjuuri ja tuoksu-
simake. Piha-alueen huomionarvoisia kasvilajeja 
ovat lisäksi mm. hullukaali, rautanokkonen, lännen-
maarianheinä ja syylälinnunherne. Päiväperhosista 
paikalla on tavattu mm. idän- ja keltaniittyperho-
nen (Coenonympha glycerion , C. pamphilus). Yöper-
hoslajisto on runsas ja monimuotoinen.

Hoito: Luonnon monimuotoisuuden kannalta 
arvokkaasta alueesta kannattaa huolehtia. Alueen 
ylläpitohoidoksi sopii niittäminen. 

78. Muu lumokohde (+) 

Avoin niittymäinen reuna-alue lienee ainakin 
osittain vanhaa peltoa. Siellä täällä kasvaa muu-
tama kataja, paju ja tuomi. Pääasiallisesti alueen 
putkilokasveista löytyvät typensuosijalajit kuten 
maitohorsma, koiranputki, mesiangervo, pujo ja 
putkikasvit. Keväisin alueen reunamilla kukkii 
valkovuokko. 

Hoito: Niitto tai laidunnus.
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79. Kosteikko ja rantaniitty, Latvajärvi (++)

Perkkauksenmetsän reunat kasvavat paikoin järe-
ää kuusta, tervaleppää ja koivua. Edettäessä kohti 
kuivunutta Latvajärveä on aluksi melko tiheä ja 
korkeakasvuinen järviruokovyöhyke. Lounaas-
sa järviruokokasvillisuus kuitenkin madaltuu ja 
kasvillisuusvyöhykkeet vaihtelevat voimakkaasti. 
Laikuittain vuorottelevat sara-, kurjenjalka- ja jär-
viruokokasvustot. Muuta lajistoa ovat mm. suo-
putki, suohorsma, ranta- ja terttualpi, keltakur-
jenmiekka, viitakastikka ja suo-orvokki. Alueella 
kasvaa runsaasti pajupensaita. Linnustoltaan alue 
on monipuolinen.

Hoito: Ranta-alue saattaisi soveltua laidunalu-
eeksi. Alueelle mahdollisesti suunniteltavan kos-
teikkotoimenpiteen yhteydessä alueen vesipinta-
ala voisi lisääntyä ja mikäli alueelle saadaan vielä 
laidunnusta, matala rantaniityn kasvillisuus loisi 
entistäkin monipuolisempia elinympäristöjä mm. 
alueen lintulajistolle.

80. Muu lumokohde (+)

Lellaisten kylän keskellä on suhteellisen järeää 
puustoa kasvava alue, joiden välissä on rehevää 
heinäkasvillisuutta. Puustossa on mm. kookkaita 
kuusia ja haapoja.

Hoito: Laiduntamisen avulla maisemallisesti 
keskeisellä paikalla olevan kohteen arvoa voisi 
parantaa.  

81. Muu lumokohde (+) 

Susiveräjäntien alkupäässä on vanha niitty- ja pel-
toalue, jolla kasvaa tasaikäistä istutuskoivikkoa. 
Pohjoiskulmassa kasvaa myös muutamia katajia. 
Lännessä alue rajautuu kesantopeltoon. Niittykas-
villisuus on varsin yksipuolinen: mesiangervoa, 
nurmipuntarpäätä, nokkosta, hiirenvirnaa, sian- ja 
ojakärsämöä.  

Hoito: Laiduntamisen avulla alueesta voisi saa-
da hienon hakamaisen alueen.

25 Koskenkylän Vähäjärvi
Vähäjärven virkistyskäyttö on runsasta, sillä sen 
rannoilla on lukuisia loma-asuntoja ja myös uima-
ranta.  Maatalous ei ole alueella merkittävä kuor-
mittaja, mutta veden laadun pitämiseksi hyvänä 
toimenpiteitä kuitenkin kannattaa tehdä. Pohjoi-
sesta Vähäjärveen laskeviin ojiin olisi toteutetta-
vissa laskeutusaltaat, joilla saataisiin osa  kiintoai-
neesta ja ravinteista pidättymään.
 

 26 Paattame, Välijoki ja 27 Latvajärvi
Jos näille umpeenkasvaneille järville suunnitellaan 
toimenpiteitä, suunnitelmat kannattaa yhdistää 
laajempaa kokonaisuutta koskevaksi suunnitel-
maksi. Kohteet ovat vesistöä ja toimenpiteet vaati-
vat perusteellisen suunnitelman ja todennäköisesti 
luvan. Molempiin tulee kuormitusta sekä maatalo-
udesta että muualta ja molemmissa myös luontoar-
vot paranisivat järveksi ennallistamisen myötä.

Latvajärven sivussa kulkevan valtaojan ohjaa-
minen järven kautta ja avovesialueiden kaivu sekä 
pieni vedennosto lisäisi linnuston viihtyvyyttä ja 
veden viipymää. Paattamen alueen paikallisilla 
asukkailla on halukkuutta ennallistaa  umpeutu-
nut järvi kosteikoksi. Vedennosto on vaikeaa ylä-
puolisten alueiden alavuuden takia ja vaatii lisä-
selvityksiä. Latvajärvenojan kunnossapitoyhtiö on 
tehnyt jo alustavaa suunnitelmaa. Vesistössä on 
myös säännöstelyvelvoitteita.  Välijoki on Paatta-
men kohdalla luonnonarvoiltaan ja maisemaltaan 
mielenkiintoinen kokonaisuus. Jyrkkien rinteiden 
väliin jäävä kanjoni on pajukkoa kasvavaa luhtaa/
tulvaniittyä.

Valkolehdokki.
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82. Perinnebiotooppi ja reunavyöhykkeet, Have-
rin Rantala (++)

Ladon itäpuolelta on järeää koivua kasvava entinen 
hakamaa, jolla runsaimpina ruohovartisina kasva-
vat valkovuokko, ahdekaunokki, kultapiisku, lil-
lukka, metsäkurjenpolvi ja hakamaiden taantunut 
kämmekkä valkolehdokki (kuva s. 60). Rajaukseen on 
otettu mukaan ladon ympäristön sekapuustoinen 
reunavyöhyke sekä tien pohjoispuolella sijaitseva 
pätkä vanhaa kiviaitaa. 

Hoito: Hakamaalla laidunnus, reunavyöhyk-
keillä raivaus ja kiviaidan kunnostaminen.

83. Reunavyöhykkeet ja muu lumo (+) 

Kohteet ovat reunavyöhykkeitä, joilta siellä täällä 
löytyy niittykasvillisuutta. Lännessä niittyjä reu-
nustavat suuret kuuset. Niittykasvit ovat runsaita 
myös läheisellä kesantopellolla. Reuna-alueiden 
niittylaikuilla kasvavat kultapiisku, niittynurmik-
ka, metsäorvokki, särmäkuisma, metsäkurjenpolvi, 
ojakellukka, ahomansikka, kissan- ja kurjenkello ja 
särmäkuisma. Kesantopellon itäpuolella on tiheästi 
vesoittunut, kosteapohjainen, todennäköisesti van-
ha laidunalue. Pusikosta löytyy myös koiranheisi. 

Hoito: Reuna-alueet yhdistettynä kesantopel-
toon voisivat muodostaa järkevänkokoisen laitu-
men. Ennen laidunnusta reunoilla kannattaa tehdä 
melko voimakas perusraivaus. 

84. Reunavyöhykkeet (+)

Maatilarakennusten läheisyydessä on pieni koivu-
valtainen niemeke (84A), jonka etelälaidalla kas-
vaa kauniita katajia. Kenttäkerros on heinäinen ja 
kastikkavaltainen, mutta alueesta saisi esimerkiksi 
pienen laitumen. Kuvio 84B pieni, osin kallioinen 
niemeke, jolla kasvaa katajaa ja sekapuustoa. 

Hoito: Nuorpuuston raivaus ja mahdollisesti 
laidunnus.

28 Ojalanlahteen laskeva oja
Oja kerää vedet pieneltä valuma-alueelta, josta 
noin viidennes on peltoa. Ojaan voisi patoamalla 
rakentaa kosteikon, jolle ojassa  paras paikka on 
etelästä päin tulevan sivu-uoman yhtymäkohdan 
yläpuolella.

29 Karstujärvistä laskeva oja
Ojassa on mahdollisuus patoamalla tehtävään kos-
teikkoon. Kosteikko sopisi kokonaisuuteen ojan
varren monimuotoisten rantavyöhykkeiden kanssa 
ja toimisi ravinteiden pidättäjänä ja tasaisi virtaa-
mia. Toteutettaessa kosteikkoa on varmistettava, 
ettei lähipelloille tule kuivatusongelmia.

 
30 Pyhäjärveen laskeva uoma
Syvällä uomassa virtaava pieni oja laskee suoraan 
Pyhäjärveen. Valuma-alueesta yli 20 % on peltoa, 
joten todennäköisesti pelloilta tulee jonkin verran 
ravinteita ojaveteen.  Kuormitusta voisi pidättää 
kosteikolla, jonka toteuttaminen patoamalla ei ai-
heuta ongelmia lähialueille. 

85. Reunavyöhyke (+)

Osa-alue 85A on piikkilankojen perusteella vanha 
laidunalue, jolla kasvaa muutama maisemallisesti 
kaunis kataja, nuorta mäntyä ja koivuja. Kasvilli-
suus alueella on melko yksipuolista, hietakastik-
kaa, koiranputkea, vadelmaa, metsäkurjenpolvea, 
hiirenvirnaa ja siankärsämöä kasvavaa. Kuvio 85B 
on vastaavanlainen reunavyöhyke, jota avartamal-
la voitaisiin ainakin maisemallista ilmettä paran-
taa.

Hoito: Nuoret männyt voisi poistaa lähes koko-
naan, jolloin alueista saataisiin kauniita katajaval-
taisia reunavyöhykkeitä. 

86. Perinnebiotoopit ja reunavyöhykkeet Man-
nilan kylä (++)

Pienet, kallioiset ketoalueet sijaitsevat tiheän 
asutuksen keskellä. Ketojen lajisto on kuitenkin 
melko monipuolinen: mäkitervakko, kissankello, 
lampaannata, syysmaitiainen, sarjakeltano, oja- ja 
siankärsämö, iso- ja keltamaksaruoho ja huomi-
onarvoinen ketoneilikka viihtyvät kohteella. Toden-
näköisesti puutarhakarkulaisena alueella esiintyy 
myös tummatulikukka. Ketojen reuna-alueilla kas-
vaa haapaa ja mäntyä.

Hoito: Ketojen reuna-alueilta voisi haapaa ja 
mäntyä raivata. Niitto auttaisi alueen arvokkaan 
kasvilajiston elpymistä. 

87. Niemeke (+)

Ranniituntien varrella on pieni, pääasiassa leh-
tipuuvaltainen niemeke, jolla kasvaa muutamia 
pähkinäpensaita. 

Hoito: Pähkinäpensaiden elinolosuhteita kan-
nattaisi parantaa raivaamalla niiden ympäristöstä 
muuta puustoa pois ja säästämällä pähkinäpen-
saan taimet.

88. Kosteikko ympäristöineen

Olemassa olevan kosteikkoaltaan ympärillä on ti-
heästi lehtipuuta kasvava vyöhyke. Kohde toden-
näköisesti toimii jo ravinteiden pidättäjänä ja osana 
kastelujärjestelmää.
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Hoito: Jos maisemaa haluttaisiin parantaa, voisi 
puustoa harventaa niin, että jätetään jäljelle muu-
tamia ryhmiä. 

89. Reunavyöhykkeet (+)

Mannilan kylän koillisosissa on karuja katajaisia 
niemekkeitä, jonka maisemalle ja lajistolle pieni-
muotoiset raivaukset olisivat eduksi. Niemekkeillä 
kasvaa kangasmetsän varpukasvillisuutta, mutta 
paikoin reuna-alueilla on myös niittylajeja kuten 
huopakeltanoa, kissan- ja kurjenkelloa, jänönsa-
raa ja siankärsämöä. Niemekkeiden välissä on luo-
teeseen, kohti Pyhäjärveä viettäviä niittymäiseksi 
muuttuneita kesantopeltoja. 

Hoito: Niemekkeillä ja metsäsaarekkeella nuor-
puuston harvennus olisi eduksi. Alueen kesanto-
pelloille soveltuu suojavyöhykkeen perustaminen 
ja hoito -erityistuki, jolloin olisi mahdollista hoitaa 
kokonaisuutta myös laiduntamalla.

90. Muu lumokohde, Akkolanmäki (+)

Erityistuen avulla Akkolanmäen ympäristössä lai-
dunnetaan lampaita metsäisillä alueilla, vanhoilla 
pelloilla ja kylämuseon ympäristössä. Laidunnus 
auttaa alueen maiseman avoimena pitämisessä, 

kohteen monimuotoisuusarvojen  ollessa vähäi-
sempiä. 

Hoito: Alueen laidunnuksen jatkaminen on koh-
teen maisemalle eduksi. Metsäisten laidunalueiden 
puustoa voisi lähiaikoina harventaa voimakkaas-
ti. 

31 Alhonoja
Pyhäjärveen laskevaan Alhonojaan olisi mahdollis-
ta toteuttaa kosteikkoaltaita pohjapatoratkaisulla. 
Uomaan voisi rakentaa kaksi allasta. Valuma-alu-
eella on kohtuullisesti peltoa ja muutenkin kohde 
olisi vesiensuojelullisesti järkevä. Vanha niitty uo-
man tuntumassa voisi olla sopiva paikka raken-
tamiselle.

32 Riihijärvi
Riihijärveä on mahdollista kunnostaa vedennos-
tolla, joka lisäisi viipymää myös Kotojoessa ja vä-
hentäisi myös  Korpijärveen päätyvää kuormitusta. 
Valuma-alueella on kohtuullisen paljon peltoa ja 
todennäköisesti maataloudesta tulee vesistöihin 
kuormitusta. Jos toimenpiteisiin ryhdytään, vaiku-
tusalueen laajuuden vuoksi huolellinen suunnitte-
lu on tärkeää. Riihijärvestä Korpijärveen laskevan 
ojan varrelle voisi myös harkita suojavyöhykkei-
den perustamista, jos näyttää siltä, etteivät suoja-
kaistat riitä.
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Säkylän ja Köyliön luonnon 
monimuotoisuus- ja kosteikko-
kohteet
91. Reunavyöhyke (+)

Kohde on nurmilaitumien yhteydessä laidunnet-
tua reunavyöhykettä, jolla kasvaa lähinnä kuusta. 
Niittykasvillisuus on melko vaatimatonta. 

Hoito: Mikäli kohde rajataan erilleen lannoite-
tusta kylvönurmesta, voidaan sille hakea erityis-
tukea luonnon- ja maiseman monimuotoisuuden 
edistämiseen.

92. Perinnebiotooppi (+)

Tämä reheväkasvuinen ja maisemallisesti hieno 
jokivarsinotko on jo suurelta osin laidunnuksen 
piirissä erityistuen turvin.

Hoito: Laidunnuken jatkaminen ja puuston har-
ventaminen. Jokivarteen voidaan jättää myös kos-

kemattomia puuryhmiä linnuille ja muille eläimille 
pesä- ja suojapaikaksi. 

93. Perinnebiotooppi (+)

Perinnebiotoopiksi inventoitu pienialainen paah-
teinen rinneniitty, jolle mänty on levittäytynyt. 
Niittykasvillisuudesta voidaan mainita mm. aho-
suolaheinä, ahomansikka, sarjakeltano, harakan- ja 
kissankello, hietakastikka, pukinjuuri, ahojäkkärä, 
rohtotädyke, heinätähtimö ja ketoneilikka.

Hoito: Nuorten mäntyjen poisto ja niitto elo-
kuussa. Kohteelle sopii tukimuodoksi pienialaisten 
arvokkaiden perinnebiotooppien tuki.

94. Perinnebiotooppi (++)

Markulan talon itäpuolella on aidoista päätellen 
vanha laidunnettu ojanotko, joka lienee osittain 
tulvaniittyä. Peltotien pohjoispuoliset alueet ovat 
mesiangervon luonnehtimaa. Eteläpuolen jyrkillä 

Avoimella ja valoisalla metsäsaarekkeella puut kasvavat komeiksi. Vaihtelu lajeissa ja koossa on monimuotoisuutta.
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rinteillä kasvaa muutamia järeitä koivuja ja hei-
näkasvillisuus on monipuolisempaa: jokivarressa 
mesiangervoa ja ruokohelpeä, rinteillä kissan- ja 
harakankelloa, metsäapilaa, särmäkuismaa, kulta-
piiskua, siankärsämöä, poimulehtiä, kieloa, tuok-
susimaketta, nurmitädykettä ja huopaohdaketta. 

Hoito: Laidunnuksen aloittaminen uudelleen 
perinnebiotooppituen avulla. 

95. Kosteikko (++)

Löytäneenlammen ympäristöön on muutamia 
vuosia sitten perustettu noin parin hehtaarin laa-
juinen kosteikko. Aluetta on muutenkin kehitetty 
virkistyskäyttöä varten mm. kunnostamalla lintu-
torni vanhaan muuntajarakennukseen ja rakenta-
malla alueelle laavu. Kosteikkoympäristö on luo 
itsessään tärkeää elinympäristöä linnuille ja kos-
teikkokasveille. 

Hoito: Alueelle voisi hakea kuitenkin esimer-
kiksi kosteikon hoitotukea, jonka turvin kosteik-
koon kertyneen kiintoaineksen voisi säännöllisin 
väliajoin poistaa. Lisäksi hoitoa voisi laajentaa kos-
teikon reuna-alueilla, joita voisi esimerkiksi niittää 
kerran kesässä tai soveltuvin osin jopa laiduntaa. 

33 Pyhäjoen pääuoma
Vanhan padon yläpuolella olevassa kosteikkoym-
päristössä  on mahdollista pienellä kaivulla lisätä 
viipymää ja tehostaa kiintoaineen laskeutumista ja 
ravinteiden pidättymistä. Sen voisi toteuttaa esi-
merkiksi ottamalla vanhan sivu-uoman käyttöön.
 
34 Pyhäjoki, pääuoman mutka
Joen mutkassa oleva kosteikko kaipaisi jo kunnos-
tusta vesiensuojelutehokkuuden ylläpitämiseksi.

35 Pyhäjoki 
Löytäneenlammelta Pyhäjoen yläjuoksulle päin 
sijaitsee hyvä paikka kosteikolle. Rakentamisen 
yhteydessä olisi viljelystien korotus tarpeellinen 
ja siitä tulee luonnollisesti lisäkustannuksia.

36   Löytäneenlampi
Olemassa oleva hieno kosteikkoympäristö vaatisi  
kunnostusta. Lähinnä lietteen poisto on tarpeen, 
jotta kertynyt kiintoaines ei tulvatilanteessa lähtisi 
liikkeelle (kts. lumokohde 95).

96. Jokiuoma ympäristöineen, Markanoja (+)

Nämä lehtipuuvaltaiset jokiuomaympäristöt kas-
vavat rehevästi mesiangervoa, nurmipuntarpäätä, 
koiranputkea, vadelmaa ja maitohorsmaa. Puus-
tosta löytyy runsaasti koivua, haapaa, harmaalep-
pää, tuomea, pajuja ja pihlajaa.

Hoito: Jokivarren tiheää nuorpuustoa harven-
tamalla alueen maisemallista ilmettä voidaan ko-
hentaa. Pihlajaa ja järeimpiä koivuja tulee jättää 
alueelle lisäämään luonnon monimuotoisuutta. 
Laidunnus täydentäisi monimuotoisuuden edis-
tämistä.

 
97. Myllyumpaidanojan kosteikkoympäristö 
(++)

Muutama vuosi sitten Myllyumpaidanojaan pe-
rustettu kosteikko on maisemallisesti näkyvässä 
kohdassa Löytäneentien risteyksessä. Kosteikon 
eteläpuolella on niittymäiseksi muuttunut kesan-
topelto ja tienlaidalla huomiota herättävän suuri 
kataja. 

Hoito: Kosteikkoalueella ja sen lähiympäristöön 
kannattaisi hakea kosteikon hoitotukea. Läheisen 
peltolohkon voisi muuttaa lumo-pelloksi tai suoja-
vyöhykkeeksi. Lisäksi muillakin kosteikon ympä-
ristössä olevilla pelloilla on tarvetta suojavyöhyk-
keille. Mikäli nämä kaikki ehdotukset toteutuvat 
voisi lähiympäristöä suojavyöhykkeineen hoitaa  
myös laiduntamalla.

98. Jokiuoma ympäristöineen (+)

Kohteella kasvaa erittäin tiheästi pajuja, haapaa, 
harmaaleppää, koivua, mäntyä, kuusta ja raitaa. 
Jokiuoman ympäristössä  mesiangervo on runsain 
laji. Hyypyntien länsipuolella olevaa koivuvaltais-
ta luhta-aluetta on jo nykyisin laidunnettu. Aluetta 
luonnehtivat kastikat.

Hoito: Laidunnuksen jatkaminen. Myös itäisem-
pi kuvio soveltuisi puuston raivauksien jälkeen lai-
tumeksi. Alueen talonrauniot tulee siistiä ennen 
laidunnuksen aloittamista. 

99. Jokiuoma ympäristöineen (+)

Kohde 99A on riukuaidalla ympäröity lepikko. 
Maitohorsma, mesiangervo ja muut rehevälle joki-
notkolle tyypilliset kasvit ovat yleisimpiä alueella. 
Kuvio 99B on metsäinen järeitä kuusia, mäntyjä 
ja pihlajaa kasvava kastikkavaltainen jokiuoman 
ympäristö, joka on otettu mukaan tähän suunni-
telmaan lähinnä maisemallisin perustein. 

Hoito: Molemmille kuvioille saisi pienet laitu-
met. 

100. Perinnebiotooppi (+)

Tätä erityistuen piirissä olevaa jokivarsiympäristöä 
ja idässä kuusivaltaiseen metsikköön rajautuvaa 
aluetta laidunnetaan jo nykyään lampailla. Kor-
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ventaustantien risteyksen kohdalla olevaa aluetta 
ei ole toistaiseksi sisällytetty erityistukialaan.

Hoito: Laidunnuksen jatkaminen ja pensaiden 
säännöllinen raivaaminen, mikäli eläimet eivät pi-
dä vesomista kurissa. 

37 Markanoja
Markanojassa jo olevan kosteikon yläpuoliselle 
metsäosuudelle pienten patojen ketjulle sopivaa 
maastoa. Allasketju täydentäisi sopivasti alapuoli-
sen kosteikon vesiensuojelutehoa eikä veden nosto 
aiheuttane mitään ongelmia lähipelloille.

38 Pyhäjoen sivuoja
Kohteessa on jo olemassa laskeutusallas, jonka 
kunnostus olisi tarpeen. 

39 Myllyumpaidanoja ja 40 Koskenalustanoja
Molemmissa ojissa on sopivia painanteita kostei-
koille metsäalueella. Myllyumpaidan ojan viereisen 
hakkuuaukon tuntumassa luontainen kosteikon 
paikka ja Koskenalustan ojan liepeillä metsässä on 
soistuneita notkelmia. Osa ojavesistä tulee pelto-
alueilta, mutta enimmäkseen metsistä. Vesiensuo-
jelun kannalta eivät ole ensisijaisia kohteita, mutta 
luonnon monimuotoisuusmielessä hyviä kohteita 
luontaisissa paikoissa. Läheisen  luontopolun ym-
päristössä voisi niittää tai jopa laiduntaa maiseman 
avoimena ja siistinä pitämiseksi.

41 Kosteikko
Säkylä-Ypäjä maantien eteläpuolella on Korven ja 
Löytäneen kylien välissä kosteikolle sopivaa maas-
toa. Tien pohjoispuolella on jo olemassa kosteikko, 
joka on perustettu ojaa leventämällä. Vesiensuo-
jelutehokkuus paranisi, kun kahdesta kosteikosta 
tulisi valuma-alueeseen nähden laajempi kokonai-
suus. Vedet tulevat pelloilta ja metsästä.

Rakennettu Löytäneenlammen kosteikko on kehittynyt hienoksi ympäristöksi. Vesiensuojelutehokkuutta pidetään yllä poistamalla 
lietettä ja huolehtimalla patorakenteiden kunnosta. Pusikoiden osittainen raivaus kohentaisi maisemaa.
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101. Reunavyöhykkeet ja pellon metsäsaarekkeet  
(++)

Kohde koostuu erikokoisista vaihtelevista reuna-
vyöhykkeistä ja saarekkeista, joilla on sekä luon-
non monimuotoisuuden että Korven kylämaise-
man kannalta merkitystä. Alueita hoidetaan jo 
nyt erityistuen avulla. Lampaat laiduntavat kahta 
suurinta saareketta.  Isoimmalla lehtipuuvaltaisel-
la osa-alueella, joka on entistä laidunta, on myös 
kiviröykkiöitä, katajia, haavikkoa ja osin avointa 
aluetta. Siellä on todennäköinen liito-oravan elin-
ympäristö. Pohjoisempi Pyhäjoen rannalla olevista 
saarekkeista on lehtomainen tiheä rantavyöhyke, 
jolla mm. kasvaa harmaaleppiä ja raitoja. Eteläi-
sempi jokeen rajoittuva alue on avoin, valoisa ja 
rehevä rantaniittytyyppinen alue. Tiehen rajoittu-
valla osa-alueella on kookas avokallio ja avointa 
niittymäistä aluetta. Tilakeskukseen rajoittuvalla 
joutomaatyyppisellä alueella kasvaa mäntyjä  ja 
siellä on vanhoja kivijalan jäänteitä. Alue on muu-
ten avoin. Koko kohteen kasvillisuus on varsin 
monipuolista, mutta tavanomaista. Useammalta 
kuviolta löytyy kuitenkin huomionarvoista kelta-
mataraa sekä  museon lähellä myös hyvistä niitty-

lajeista myös pölkkyruoho, mäkitervakko ja aho-
pukinjuuri.

Hoito: Jatketaan erityistukisuunnitelman ja siitä 
annetun lausunnon mukaista hoitoa. Pellolle pe-
rustettava suojavyöhyke olisi hyvä lisä kokonai-
suuteen.

102. Reunavyöhyke ja muu lumokohde (+)

Pienialainen hiekkapohjainen reunavyöhyke 102A 
rajautuu idässä tiheään kuusikkoon. Reunavyö-
hykkeen avoimilla osilla kasvaa ahdekaunokkia, 
siankärsämöä, ahomataraa, metsäorvokkia, aho-
pukinjuurta, rohtotädykettä, valkoapilaa, kissan-
kelloa, hiirenvirnaa, syysmaitiaista ja keltamataraa. 
Osa-alue 102B on Säkyläntien ja Korven-Pyhäjo-
entientien kulmassa oleva joutomaa-alue, jolla hei-
näkasvillisuus vallitsee. Puustosta löytyy koivua, 
mäntyä, tuomea ja raitaa. Niittykasveista mainit-
takoon nurmilauha, koiranputki, siankärsämö, 
kissankello, puna-ailakki, mesiangervo ja hiiren-
virna. 

Hoito: Alueelle 102A sopii niitto ja 102B:lle suo-
sitellaan puuston harvennusta ja mahdollisesti lai-
dunnusta.

Uoman mutkien monipuoliset saarekkeet tuovat vaihtelua maisemaan.
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103. Perinnebiotooppi (+)

Pyhäjoenkylän vanhan yhteislaidunalueen lähei-
syydessä on melko umpeenkasvanut vanha lai-
dunlohko. Laidunnuksen jäljet on havaittavissa 
yhä alueen heinäisyydestä ja pylväsmäisistä ka-
tajista. Puustossa on suhteellisen järeitä mäntyjä, 
nuorempaa koivua, tuomea, koivua ja harmaalep-
pää. Vadelma on myös vallannut alaa. Niittykas-
veista alueella viihtyvät mm. metsäkurjenpolvi, 
särmäkuisma, nurmi- ja rohtotädyke, rönsyleinik-
ki, kissan- ja kurjenkello, ojakellukka, kultapiisku, 
hietakastikka, aito- ja hiirenvirna,  metsäapila sekä 
oja- ja siankärsämö.

Hoito: Alueen perinnebiotooppiarvot ovat vielä 
laidunnuksen avulla palautettavissa. Lähialueelle 
on rakennettu ja tullaan kaavoittamaan lisää pien-
taloja, joten hoidettu perinnebiotooppi lisäisi kylän 
lounaiskulman virkistyskäyttöarvoa.

104. Reunavyöhykkeet ja metsäsaareke (+)

Näillä pienialaisilla kohteilla kasvaa melko tiheästi 
kuusta, tuomea ja harmaaleppää. Pohjoisemman 
kohteen halki kulkee sähkölinja, jonka vuoksi se 
on eteläistä paremmin säilyttänyt avoimen ilmeen. 
Niittykasveista tavataan särmäkuisma, metsäapila, 
kissankello, jänönsara, hietakastikka, ahdekaunok-
ki, heinätähtimö, pölkkyruoho ja huomionarvoiset 
nuokkukohokki ja keltamatara.

Hoito: Mahdollisesti niitto tai laidunnus. Eivät 
välttämättä vaadi erityistuen mukaisia toimia. 

105. Perinnebiotooppi (++)

Vanha laidunalue on suhteellisen runsaspuus-
toinen. Alueella kasvaa valtapuustossa mäntyä, 
haapaa, koivua, kuusta, pihlajaa, tuomea, har-
maaleppää ja raitaa. Pensaskerroksesta löytyy 
taikinamarjaa. Alueen kenttäkerros on kuitenkin 
melko heinävaltainen. Siellä täällä on mustikkaa, 
mutta laajimmat osa-alueet koostuvat niittykas-
veista ja hietakastikasta. Leimaa antavaa on alueen 
runsaskivisyys. Niittykasveista kohteella kasvavat 
kurjen- ja kissankello, kultapiisku, kielo, kalliokie-
lo, lillukka, metsä- ja nurmilauha, metsämaitikka, 
metsäapila, oja- ja siankärsämö, pukinjuuri, sär-
mäkuisma, valkovuokko, ketunleipä, metsäkurjen-
polvi, puna-ailakki ja sudenmarja, poimulehdet, 
häränsilmä, sekä pölkkyruoho ja keltamatara. Tien 
itäpuolella on myös vanha laidunalue, jolla kasvaa 
sähkölinjan alustaa lukuun ottamatta lähes läpi-
pääsemätöntä haapa-koivu-harmaaleppäpusikkoa. 
Alueen keskellä kasvaa laidunnuksesta kertovia 
pylväsmäisiä, tosin huonokuntoisia, katajia. Mikäli 
alue halutaan palauttaa perinnebiotoopiksi, tulee 

hoito aloittaa mahdollisimman pian, muussa tapa-
uksessa alue lasketaan puhtaasti metsämaaksi. 

Hoito: Tien länsipuolella puustoa voidaan jon-
kin verran harventaa ja mikäli mahdollista aloittaa 
alueen laidunnus uudelleen. Tien itäpuolisella alu-
eella tulisi poistaa nuorpuusto muutamia puuryh-
miä lukuun ottamatta ja aloittaa riittävän voimakas 
laidunnus, mikäli alue halutaan vielä palauttaa pe-
rinnebiotoopiksi.

107. Muu lumokohde (+)

Taomäen metsäsaareke lienee vanha hakamaa, jolla 
kasvaa hyvin järeitä mäntyjä, koivuja ja haapoja, 
sekä etelässä istutettuja lehtikuusia. Muu puusto 
koostuu monista lehtipuista ja nuoresta kuusesta. 
Alueen monimuotoisuutta lisäävät muutamat la-
hoavat koivut ja haavat. Kasvillisuus on kastikka-
valtaista, muuta lajistoa edustavat metsämaitikka 
metsäapila, lillukka, metsäkurjenpolvi, kielo, sian- 
ja ojakärsämö, niittynurmikka, kurjenkello, sini- ja 
valkovuokko.

Hoito: Alueen lehtomaisia piirteitä kannattaisi 
korostaa poistamalla nuorta kuusta ja liian tiheää 
haapavesakkoa. Tukimuodoksi sopivat todennä-
köisesti paremmin metsätalouden kuin maatalou-
den erityistuet. 

108. Metsäsaarekkeet (+)

Pyhäjoen kylän peltoaukealla on pari maisemalli-
sesti merkittävää pellon metsäsaareketta. Suurin on 
tiheästi lehtipuuta, monin paikoin harmaaleppää 
ja tuomea kasvavaa. Näillä alueilla kasvavat ylei-
sinä puna-ailakki, kalliokielo, kielo ja ketunleipä. 
Saarekkeen reunatöyräillä on kulttuurivaikutteista 
lajistoa, mm. pölkkyruoho, nuokkukohokki ja kelta-
matara. Suuren saarekkeen koillispuolella on neljä 
lakkalatvaista mäntyä, jotka ovat näyttävä kiin-
nekohta kylämaisemassa. Suurimman saarekkeen 
lounaispuolella on pari pienempää maisemallisesti 
kaunista saareketta, joista toisen läheisyydestä on 
löydetty muinaisjäännöksiä. 

Hoito: Saarekkeista suurimmalle soveltuisi lai-
dunnus. Puustosta voidaan poistaa noin 70 %. Var-
sinkin reuna-alueita voi raivata reilummin. Pihlajat 
kannattaa säästää. Sinne tänne voidaan kuitenkin 
jättää puutiheikköjä lähes koskemattomaksi moni-
muotoisuuden lisäämiseksi. 
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109. Reunavyöhyke ja pähkinälehto (++)

Kohde 109A on lajistollisesti melko vaatimaton 
pieni reunavyöhyke, jolla runsaimpina puina 
kasvavat haapa ja koivu. Reunavyöhykkeeltä löy-
tyy alueella satunnaisesti esiintyvää koiranheittä. 
Heinäkasveista alueella runsain on hietakastikka, 
koiranputki, metsämaitikka ja kultapiisku. Kuvio 
109B on pähkinäpensaslehto, joka on metsälain 
mukainen erityistukikohde. 

Hoito: Kuviolla 109A voisi haapaa kaulata ja 
harventaa aluetta maisemallisesti avoimemmak-
si. Pellonreunan marjovat lajit, koiranheidet, tai-
kinamarjat ja pihlajat kannattaa säästää. Osa-alue 
109B on jo metsäluonnon erityistukien mukaisessa 
hoidossa. 

110. Perinnebiotooppi / pellon metsäsaareke

Ylämaankarjalla laidunnetut pellon metsäsaarek-
keet ovat melko reheväkasvuisia ja kastikkaval-
taisia. Muuta lajistoa luonnehtivat niittynurmikka, 
nurmilauha, syysmaitiainen, jauhosavikka, röllit, 
ahomansikka, valkoapila ja rohtotädyke. Länsi-
osat ovat olleet muutamia vuosia ympärivuotisen 
laidunnuksen piirissä. Saarekkeen itäosaa ei ole 
laidunnettu. Laidunnetun alueen länsiosassa on 
lyhyt pätkä vanhaa kiviaitaa. Laidunnetun osa-alu-
een puusto on mäntyvaltaista, laiduntamattomalla 
alueella lehtipuut ovat runsaampia.

Hoito: Alueen laidunnus olisi eduksi jatkossa-
kin. Mikäli kohde halutaan erityistukien piiriin 
tulee nykyisten säännösten mukaan ympärivuo-
tisesta laidunnuksesta luopua.  

42 Kosteikko ja kunnostuskohde
Tässä kohteessa pienellä kosteikolla voitaisiin 
pidättää lähipellon salaojastosta tulevien vesien 
ravinteita. Hieman lännempänä Pyhäjoen pääuo-
massa on jo rakennettu kosteikko, jolle voisi suo-
sitella  kunnostamista.

43 Retkeenoja
Ojassa olisi luontaisesti sopiva paikka patoamalla 
tehtävälle kosteikolle. Pusikoitunut vanha pelto 
soveltuisi kosteikon sijaintipaikaksi hyvin. Kohde 
olisi maisemallisesti arvokas tien vieressä.

111. Rantaniitty (+)

Kankaanpään kylän uimarannan länsipuolella on 
lammaslaidun, joka länsiosiltaan rajautuu alueelle 
laskevaan ojaan ja tiheään koivu-leppäpuustoon. 
Alueella on monipuolinen rantaniittykasvilli-
suus.

Hoito: Laidunnuksen jatkaminen.

112. Muu lumo (+)

Kankaanpään kylässä kalanviljelylaitosten lähei-
syydessä on kuivaa niittyä ja osittain joutomaa-
ta, jonka monimuotoisuutta voisi edistää niiton 
tai laidunnuksen avulla. Kohteella kasvaa järeitä 
mäntyjä sekä nuorta mäntyä ja katajaa. Niittyla-
jistoa alueella edustavat särmäkuisma, sarjakel-
tano, kissankello, nurmipuntarpää, siankärsämö, 
pukinjuuri ja keltamatara. Kankaanpään kylässä, 
lähellä tunnettua Kuninkaanlähdettä sijaitsee pie-
nialaisia ketoja teiden varsilla. Kedot on huomioitu 
jo 1990-luvulla valtakunnallisessa perinnebiotoop-
pi-inventoinneissa paikallisesti arvokkaiksi (Jutila 
ym. 1996) ja uudestaan perinnebiotooppien hoito-
ohjelman yhteydessä (Kemppainen 2007). 

Hoito: Laidunnus/niitto ja nuorten mäntyjen 
poisraivaus. 

44 Ketelinojan yläosa
Keskellä peltoa olevan altaan kunnostus on tar-
peen. Mahdollisuuksien mukaan voisi suunnitella 
myös altaan laajennusta tai uudelleen muotoilua. 
Todennäköisesti lietteen poistaminen on  jo tarpeen. 
Ketelinoja on yksi suurista Köyliöjärven kuormit-
tajista ja joen tuoman ravinnekuorman pienentämi-
seksi kaikki mahdolliset vesiensuojelutoimenpiteet 
kannattaisi ojan varrella toteuttaa.

45 Ketelinojan sivu-uoma
Ketelinojaan sen alaosassa yhtyvään sivuojaan 
olisi mahdollista tehdä allasrakennelma. Suunni-
telmassa on tarkasti arvioitava vaikutukset, ettei 
toimenpiteestä aiheudu haittaa ympäristön pelto-
viljelylle.

46 Ketelinojan suu
Kosteikon perustaminen ihan Ketelinojan suulle 
on mahdollista, mutta suuren valuma-alueen ta-
kia toteuttaminen on haastavaa.  Vesiensuojelute-
hokkuuden takia kosteikon olisi oltava aika laaja. 
Toisaalta jo olemassa oleva allas ja sivu-uomaan 
suunniteltu allas osittain pienentävät tarvetta. Kos-
teikon perustaminen voi vaatia luvan, sillä alue on 
vesistöä. Valuma-alueen koko on 26 km2 ja siitä on 
peltoa noin puolet.

47 ja 48 Sirttalanoja
Ojan yläosassa valuma-alue on kooltaan 4,7 km2, 
josta on peltoa 57%. Kohteeseen 48 olisi mahdol-
lista tehdä pohjapadoilla 3-4 altaan ketju ja lisäksi 
allas vielä ojan alaosaan, kohteeseen 47. Suuren 
valuma-alueen ja tasaisen maaston vuoksi vesien-
suojelullisesti tehokkaan riittävän veden viipymän 
omaavan ratkaisun löytäminen on erityisen haas-
tavaa ja vaati tarkkaa suunnittelua. Läheisyydessä 
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on myös suojavyöhykkeen tarvetta ja niiden pe-
rustaminen sopisi hyvin allasketjun toteuttamisen 
yhteyteen.

49 Äijäsuonoja
Äijäsuonojan suussa on jo pieni pohjapato. Siinä 
olisi mahdollisuus tehdä ravinteita pidättävä kos-
teikko ojaa leventämällä ja kaivamalla laskeutus-
allas. Valuma-alue on aika pieni ja sen pinta-alasta 
on yli 70 % peltoa, joten vesiensuojelullisesti tehok-
kaasti toimivan riittävän suuren kosteikon tekemi-
nen on hyvinkin mahdollista. 

113. Pellon saareke (+)

Reheväkasvuinen pellon metsäsaareke on jo eri-
tyistuella hoidettava kohde. Sekapuustoa kasvavan 
alueen harvennusta ja vesakon torjuntaa kannattai-
si jatkossa tehostaa, sillä saareke sijaitsee näkyvällä 
paikalla Rantatien maisematien varrella.

Koiranheisi saa upean syysvärityksen.

114. Muu lumokohde, Säkylän Karhunsuo, Uk-
konen  (+)

Melko tiheästi sekapuustoa kasvavaa hakamaata 
on laidunnettu jo muutaman vuoden ajan. Alue 
on toiminut osana tilan Highlander-karjan talvi-
laitumena, eikä sitä tämän vuoksi ole vielä otettu 
erityistukien piiriin. Alueen kasvillisuus on tiheä-
puustoisilla alueilla niukkaa, mutta valoisammilla 
alueilla kosteille hakamaille tyypillistä: luhtavuo-
hennokkaa, nurmilauhaa, rohto- ja nurmitädy-
kettä, mesimarjaa, suo-orvokkia, heinätähtimöä, 
aho- ja niittysuolaheinää, röllejä ja niittynurmik-
kaa kasvavaa. Vastaavaa vanhaa hakamaata löytyy 
myös alueen itäpuolella. Kohteen lounaispuolella 
on myös metsään raivattu talvilaidun, joka on ym-
pärivuotisesta laidunnuksesta huolimatta yllättä-
vän hyvin heinittynyt. Alue ei kuitenkaan sovellu 
erityistukien piiriin ympärivuotisen laidunnuksen 
ja lisärehun antamisen takia.
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Hoito: Tiheää puustoa kannattaa hakamaa-alu-
eella harventaa vähitellen. Muutamat männyt kan-
nattaa jättää maisemapuiksi. Mikäli mahdollista, 
laidunnus kannattaisi ulottaa kohti itäistä tiheä-
puustoista vanhaa hakamaa-aluetta. Mikäli näille 
alueille haetaan erityisympäristötukea, tulee ne 
aidata erikseen talvilaitumista.

50 ja 51 Kissanoja
Kissanojan keskiosaan on todettu suojavyöhyk-
keen tarvetta pidemmällekin yläjuoksulle kuin 
aikaisemmin on suositeltu. Suojavyöhykkeiden 
yhteyteen voisi toteuttaa laskeutusallasosan sisäl-
tävän kosteikon (51).

Kissanojan suuosan itäpuolella on kaivamalla 
tehtävälle kosteikolle (50) sopiva paikka. Toteutta-
miseen kuuluisi ojan siirto nykyisestä paikasta ja 
läheisen mökkitien rumpujärjestely.  Valuma-alue 
on kooltaan n. 7,7 km2, ja siitä on peltoa n. 42%. 
Näiden kahden kohteen toteuttamisella saataisiin 
osa  pelloilta ja muualta tulevasta kuormituksesta 
pidättymään.

115. Reunavyöhyke (+)

Vainion talon itäpuolella on ladon ympäristössä 
pieniä hiekkapohjaisia niittylaikkuja, jolla viihty-
vät sarjakeltano, heinätähtimö, kannusruoho, roh-
totädyke, pukinjuuri, niittynätkelmä, siankärsämö, 
lampaanata, ahomansikka ja keltamatara. Pohjoises-
sa kasvaa tiheä haavikko. 

Hoito: Raivaus ja mahdollisesti laidunnus.

52-53 Köyliöjärveen laskevat pikkuojat
Pienten ojien suihin olisi mahdollista kaivaa las-
keutusaltaat. Ojien vesi tulee lähes yksinomaan 
peltoalueilta. Valuma-alueet ovat aika pieniä ja al-
lasmaisista kosteikoista voitaisiin rakentaa valu-
ma-alueeseen nähden riittävän isot varmistamaan 
ravinteiden mahdollisimman hyvän pidättymisen. 
Kaivamalla tehtävä toteutus on ainoa vaihtoehto 
näin tasaisella alueella.

Rakennettukin pato voi olla luonnonmukaisen näköinen. Kunnostuskohde 42.
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54 Huhtin kosteikko
Pienen ojan suussa on kaivettu kosteikko, jota  
voitaisiin kunnostaa. Laajennus olisi vesiensuoje-
lullisesti kannattavaa, jos siihen muuten on tilaa 
ja mahdollisuutta kohteessa. Kosteikon valuma-
alueesta on yli 30 % peltoa.

55 Räpin kosteikko
Uomaa laajentamalla tehty allasmainen kosteikko, 
josta  lietteen poisto olisi paikallaan.

56 Vihterinoja
Kohteessa on pieneen kosteikkoon mahdollisuus, 
mutta vesiensuojelullisesti tehokkaan kosteikon 
olisi oltava aika iso, koska valuma-aluekin on 6,5 
km2. Suunnittelu ja toteuttamien on tehtävä huo-
lella. Kohde on muuten hyvä, sillä valuma-alueen 
peltoisuus on 35 % ja viljelyalueilta todennäköisesti 
tulee ravinnekuormitusta, jota voitaisiin kosteikon 
perustamisella pidättää.

57 Maununoja
Ojan valuma-alueella (2,3km2) on peltoa vain noin 
13 %, mutta muuten kohde on maastollisesti sopiva 
paikka monivaikutteiselle kosteikolle. Vesiensuo-
jelullisesti tehokkaan kosteikon rakentaminen voi 
olla vaikeaa, sillä sen pitäisi olla aika suuri. Luon-
non monimuotoisuutta kosteikolla todennäköisesti 
voitaisiin lisätä ja samalla täydentää ojan varren 
lumokokonaisuutta. Uoman reunojen leveimmillä 
kohdilla puustoa voisi harventaa myös luonnon 
ja maiseman monimuotoisuus-tuen avulla, mikäli 
tukialueelle vaadittava minimipinta-ala täyttyy. 

58 Tuohiniemenoja
Valuma-alue on kooltaan 3,8 km2,  ja siitä on pel-
toa vain noin 13 %, mutta ojaan olisi mahdollista 
perustaa 2-3 allasmaista kosteikkoa. 

59 Köyliöjärveen laskevat pienet ojat
Tällä kohtaa ja myös etelämpänä järveen laske-
vassa ojassa on jo olemassa laskeutusaltaat, joiden 
kunnostaminen olisi paikallaan.

Laidunnus on usein paras menetelmä luonnon monimuotoisuuden hoitoon. Lisäksi puustoisilla alueilla tarvitaan 
usein voimakasta alkuraivausta.
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116. Muu lumo ja reunavyöhykkeet (++)

Korvenkylässä peltojen keskellä on kaunis kata-
jarivistö, jota ympäröivät kesantopellot. Katajien 
lähiympäristöä on niitetty myös pellon puolelta ja 
alueelle on kehittynyt harvinaista hiekkapohjaista 
kangasketoa, jolla kasvaa mm. runsaasti puoluk-
kaa, kanervaa ja huomionarvoista jäkkiä. Muuta 
lajistoa edustavat sarjakeltano, syysmaitiainen, 
lampaannata, kissankello, mesimarja, rätvänä ja 
ahosuolaheinä. 

Hoito: Ainakin nykyistä niittoa kannattaisi jat-
kaa erityistuen turvin. Tapauskohtaisesti voitaisiin 
harkita peltolohkojen muuttamista lumo-pelloiksi, 
jolloin niitä jatkossakin hoidettaisiin niittämällä, 
mutta niittojäte kerättäisiin pois. Alueesta saattaisi 
kehittyä äärimmäisen hieno kangasketo, joka on 
erityisesti useiden hyönteislajien mieleen. 

117. Reunavyöhykkeet (+)

Kreun talon ympäristössä on muutamia melko 
vaatimattomia reunavyöhykkeitä, joista läntisim-
mässä kasvaa maisemallisesti kauniita katajia. Ke-

tokasvillisuudesta löytyy pikkulaukku, syysmaitiai-
nen, kissankello, valkoapila ja kanerva. Idempänä 
reunavyöhykkeet ovat haapaa, koivua ja kuusta 
kasvavia reunavyöhykkeitä, joita hietakastik-
ka hallitsee. Pieniltä reuna-alueilta löytyy myös 
edustavampaa niittykasvillisuutta, ahomansikkaa, 
valkovuokkoa, kanervaa, huopakeltanoa, sarjakel-
tanoa, ahopukinjuurta  kissankelloa, oja- ja siankär-
sämöä ja rohtotädykettä.

Hoito: Haavan, nuorten kuusten ja mäntyjen 
raivaaminen olemassa olevien niittylaikkujen ym-
päriltä olisi eduksi.   

118. Muu lumo (+)

Markkulan talon pohjoispuolella on heinävaltai-
nen joutomaa-alue, jolla on lahoava lato. Lajistos-
ta löytyvät mm. oja- ja siankärsämö, kissankello, 
maitohorsma, sarjakeltano, syysmaitiainen ja niit-
tynätkelmä.

Hoito: Kohteelle saisi pienen laitumen. Myös 
niitolla voisi joutomaan korkeaa kasvillisuutta pi-
tää kurissa ja luoda näin niittykasveille sopivam-
paa elinympäristöä. 

Lampaiden laiduntaessa niitty pysyy avoimena, mutta kohteen laidunpainetta tulisi lisätä.
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Köyliönjokisuu on rehevää mutta varsin monimuotoista ympäristöä.

Laidunnettua hakamaista koivikkoa, jossa laajentamalla avoimia laikkuja lisäharvennuksilla saataisiin valoa ja 
siten edistettyä monimuotoisuutta.



83Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportteja  13 | 2008

119. Jokivarsiympäristö (+)

Tiheästi koivua, tuomea, haapaa ja leppää kasvava 
notko. Kasvillisuus alueella on rehevää, vallitsevia 
ovat mesiangervo ja vadelma. Rehevää lehtomaista 
kasvualustaa indikoivat myös sudenmarja, valko-
vuokko ja ketunleipä.

Hoito: Kosteikon perustaminen, pensaikon har-
ventaminen ja mahdollisesti laidunnuksen aloitta-
minen. Sopisi saman kokonaisuuteen seuraavan 
kohteen kanssa.

120. Rantaniitty, jokivarsiympäristö (++)

Maisemallisestikin merkittävä kohde on suurim-
maksi osaksi rantaniittyä ja hakamaata. Pääpuulaji 
on nuorehko koivu, mutta alueella kasvaa myös 
halavaa ja haapaa. Myös kiiltopajua esiintyy koh-
teella. Nurmilauha ja nurmirölli ovat kohteen 
yleisimmät heinälajit. Muita ruohovartisia lajeja 
ovat mm. mesiangervo, mesimarja, rönsyleinikki, 
luhtakasatikka, nokkonen, koiranputki, luhtalituk-
ka, korpikaisla, rantakukka, vuohenputki, maito-
horsma ja heinätähtimö. Lisäksi kohteelta löytyy 
tummarusokkia, ojakärsämöä, rantayrttiä ja syys-
maitiaista. Lähempänä jokea kasvaa harmaalep-
piä ja muutamia tervaleppiä. Kohteen keskellä on 
luhtaniittyä, jolla kasvaa ruovikkoa lähinnä vesira-
jassa ja lisäksi pajukkoa. Muista luhdan kasveista 
mainittakoon kurjenjalka, vesisara, kurjenmiekka, 
rantamatara ja osmankäämi. Kohteen pohjoisosas-
sa on monimuotoista jokivarsiympäristöä, josta 
löytyy rehevämpää lehtoa sekä ketomaista aluet-
ta, jolta  perinnemaisemainventoinnissa havaittiin 
keltamataraa ja kangasajuruohoa (Jutila ym. 1996). 
Kohteen järvenranta-alue on linnustoltaan moni-
muotoinen ja arvokas. 

Hoito: Laidunnus ja raivaus erityistukisuunni-
telman ja alueen hoitosuunnitelman mukaan (Lies-
Niittymäki/Metsähallitus 2005) sopii hoidoksi 
koko kohteelle, myös tällä hetkellä sopimuksessa 
olevan alueen ulkopuolelle. Jos laidunnus ei pidä 
kurissa vesakkoa, sitä on raivattava. Kuitenkin lin-
nustolle tarpeellista suojapensaikkoa on hyvä jät-
tää jonkin verran lähelle vesirajaa. Mikäli alueella 
on vielä vanhoja raivaustähteitä, ne on kuljetettava 
pois alueelta. Myös vanhat ruoppausmassat voisi 
tasoittaa.

121. Perinnebiotooppi (++)

Köyliönjärven rannalla sijaitsee laajoja, lampail-
la laidunnettuja rantaniittyalueita. Lintutornin ja 
laavun parkkipaikan läheisyydessä olevilla lam-
maslaitumilla kasvaa muutamia koivuja ja pai-

koin yksinomaan nurmilauhaa. Lähempänä ran-
taa kasvillisuus vaihettuu kosteammille alueille 
tyypilliseksi: mesiangervoa, luhtakastikkaa, tert-
tu- ja ranta-alpia, saroja ja kurjenjalkaa kasvavak-
si. Näille kosteammille osa-alueilla lampaat eivät 
kuitenkaan mielellään ole menneet laiduntamaan. 
Ranta-alueella kasvaa myös runsaasti pajuja.

Hoito: Alueen laidunnusta tulee jatkaa ja tehos-
taa. Mikäli halutaan matalakasvuista rantaniittyä 
alueelle, tulisi harkita esimerkiksi yhteislaidunnus-
ta, jolloin alueelle saataisiin nauta-eläimiä laidun-
tamaan myös kosteampia osa-alueita. Matalakas-
vuinen rantaniitty lisäisi todennäköisesti kohteen 
linnustollista arvoa Köyliönjoen suuosassa. 

60-61 Lähteenkylä
Pieni, oja jonka valuma-alue on n. 3,0 km2. Siitä on 
peltoa 47 % ja todennäköisesti viljelymailta tulee 
kuormitusta Köyliönjärveen. Ojan suussa olevaan 
rantametsikköön voisi kaivamalla toteuttaa kostei-
kon. Ylempänä ojassa on jo kaivettu laskeutusallas, 
jota voisi laajentaa monivaikutteiseksi kosteikoksi. 
Kahdella kosteikolla jo saataisiin kiintoainetta ja 
ravinteita pidättymään.

62 Lähteenkylä
Rannassa on jo valmis kosteikkoympäristö, johon 
tulee valuntaa suoraan lähipellolta. Kohteen hoitoa 
voisi suunnitella. Myös laajennus on mahdollinen 
ja se tehostaisi ravinteiden pidättymistä. 

63 Mustaojan alaosa
Rantaniittymiljöössä olevan kosteikon kunnostus 
olisi tarpeen, jotta vesiensuojeluteho ja luonnon 
monimuotoisuus säilyisivät.

122. Perinnebiotooppi (++)

Tiheästi koivua kasvava laidunnettu hakamaa si-
jaitsee Kokemäentien varrella. Niittykasvillisuu-
desta löytyvät mm. valkoapila, oja- ja siankärsämö, 
valkovuokko, rohto- ja nurmitädyke, nurmilauha, 
kultapiisku, kevätpiippo, metsäorvokki, mesimar-
ja, särmäkuisma, niittynätkelmä, pikkutalvikki, 
rätvänä ja ahomansikka. Pohjoisessa laidun rajau-
tuu rehevämpään mesiangervovaltaiseen aluee-
seen. Koivun lisäksi alueella kasvaa mm. raitaa ja 
nuoria kuusia.

Hoito: Laidunnusta kannattaa jatkaa nykyisel-
lään. Alueelta voidaan vähitellen poistaa koivua ja 
pyrkiä raivauksissa ryhmittäisyyteen ja olemassa 
olevien niittyalueiden laajentamiseen.
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123. Reunavyöhyke (+)

Salattimentien ja Röyskäntien kulmaan jää kapea 
katajaa ja mäntyä kasvava reunavyöhyke. Niitty-
kasvillisuudesta löytyy hietakastikkaa, kultapiis-
kua, kissankelloa, niittynätkelmää, siankärsämöä 
ja syysmaitiaista.

Hoito: Ei vaadi suurempia toimenpiteitä. Niitto 
ja pienimuotoinen mäntyjen harvennus edistäisi-
vät monimuotoisuutta.

124. Muu lumo (+)

Äärilän hylätyn talon pohjoispuolella on kohde, 
joka voitaisiin erityistuen turvin raivata hakamai-
seksi. Kuviolla kasvaa järeähköjä koivuja, tuomea, 
istutettuja kuusia, pihlajaa ja idässä pellon laidal-
la raitaa. Heinävaltaisen alueen kasvillisuudessa 
viihtyvät nokkonen, koiranputki, nurmipuntarpää, 
niittynurmikka, heinätähtimö, särmäkuisma, sian- 
ja ojakärsämö ja hiirenvirna.

Hoito: Pellon laitojen puustoa voisi harventaa, 
muutamia raitoja ja pihlajia suosien. Laiduntami-
sen avulla alueesta voisi kehittyä hieno hakamaa. 

125. Jokivarsiympäristö (+)

Ehtamon kylässä on useita reheviä jokivarsiympä-
ristöjä (125A), joiden monimuotoisuutta kannattai-
si mahdollisuuksien mukaan lisätä laiduntamalla, 
puustoa raivaamalla ja kosteikkoja perustamalla. 
Jokivarret ovat tiheäpuustoisia, koivua, raitaa, 
vaahteraa, tuomea, pajuja, taikinamarjaa ja vadel-
maa. Varjoisilla osilla kasvillisuus on keskikesällä 
melko niukkaa, avoimilla jokinotko-osioilla rehot-
tavat nokkonen, nurmipuntarpää, mesiangervo, 
maitohorsma ja kosteammilla kohdin korpikaisla. 

Hoito: Kotirannan tilan ympäristön jokivarsia 
kannattaisi laiduntaa, mikäli maasto ei ole eläimille 
liian vaarallinen. Läntinen jokivarsiympäristö 125B 
voitaisiin jättää luonnontilaisemmaksi.

126. Reunavyöhykkeet (+)

Reheväkasvuisia reunavyöhykkeitä (126A), joista 
itäisin on osittain sähkölinjan alustaa. Alueilla kas-
vaa koivua, haapaa ja muutamia kauniita katajia. 
Kasvillisuus on melko vaatimatonta, sillä valta-
lajeja ovat kastikat, maitohorsma, mesiangervo, 
huopakeltano ja kissankello. Edellisten kohteiden 
eteläpuolella mainitsemisen arvoinen on rauhoi-
tettu maisemamänty 126B.

Hoito: Maisemaa kohentaisi vesakon raivaus.  

127. Perinnebiotooppi (+)

Tupalan tilan läheisyydessä on jo nykyään laidun-
nettua melko tiheäpuustoistan reunavyöhykettä. 
Lähempänä tilaa kasvaa muutama kaunis kataja. 
Muuten järeät kuuset hallitsevat alueen maise-
maa. 

Hoito: Laidunnuksen jatkaminen nykyisellään. 
Nuorpuuston harvennus parantaisi alueen maise-
mallista ilmettä ja muuttaisi kohteen valaistusolo-
suhteita, jolloin jatkossa eläimille riittäisi enemmän 
syötäväksi kelpaavia heinäkasveja.

64 Mustaoja
Mustaojan valuma-alue on 21 km2, josta on peltoa  
noin 13 %, Ojassa on sopivia kosteikkopaikkoja, 
sillä uoma kulkee syvässä notkossa. Patoaminen 
ja sen aiheuttama veden nousu eivät liene aiheuta 
vettymisongelmia. Kohde on todennäköisesti pu-
rovesistöä, jolloin toimenpiteitä suunniteltaessa tu-
lee luvan tarve tarkistaa. Ojan varrelle olisi myös 
suositeltavaa perustaa suojavyöhykkeitä.

65 Köyliöjoen sivuoja
Kohde on uoma, jonka valuma-alue on 2 km2 ja sii-
tä on vain 10 % peltoa. Muutoin ojassa olisi kostei-
kolle hyvä paikka, sillä siinä on luontainen notko 
ja uoma virtaa syvällä. Veden nostaminen ei tule 
aiheuttamaan pelloille tai muillekaan lähialueille 
kuivatusongelmia. Toimenpiteissä on huomioitava 
että lähiympäristö säilyy lähes nykyisellään.

66 Köyliöjoen sivu-uoma
Tässä uomassa on niinikään maaston muotojen 
mukaan sopiva paikka kosteikolle. Valuma-alue 
on 1,6 km2 ja siitä on peltoa 13 %. 

67 Köyliönjoki
Kohteeseen voisi suositella vanhan meanderin en-
nallistamista kosteikoksi. Kohde on pienen ojan 
päässä ja sen kautta tulevasta vedestä ainakin puo-
let on peräisin pelloilta. Valuma-alue on pieni, vain 
17 ha, joten meanderin koko riittäisi vesiensuoje-
lullisesti tehokkaaseen kosteikkoalaan. 

68 Haavistonnummelta tuleva oja
Ojan valuma-alue on kooltaan 2 km2 ja siitä on pel-
toa noin 35 %. Ojassa on mahdollinen kosteikon. 
paikka, vaikkakin hieman ahdasta.

69 Köyliöjoen sivuoja
Uoman valuma-alue on aika pieni, noin 0,7 km2 
ja siitä on peltoa yli 40%. Vesiensuojelullisesti toi-
mivan kosteikon voisi rakentaa ennallistamalla 
vanhan meanderin, jonka kautta ojavedet olisi 
johdettavissa.
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128. Muu lumo (+)

Ruoholan talon pohjoispuolella on vanha umpeen-
kasvanut hakamaa, jolla kasvaa järeää kuusta, 
haapaa ja koivua. Lisäksi alueella kasvaa tuomea, 
harmaaleppää, pihlajaa, taikinamarjaa, herukoita 
ja terttuseljaa. Ruohovartinen kasvillisuus on alu-
eella niukkaa, siellä täällä kasvaa nuokkuhelmik-
kä, valkovuokko, rohtotädyke ja metsäkurjenpolvi. 
Monimuotoisuutta lisäävät muutamat lahopuut. 
Hakamaaosion länsipuolella on kesantopelto, jota 
ympäröi komea kiviaita. Kiviaidan kupeessa kas-
vaa pari maisemallisesti kaunista isoa pihlajaa. 

Hoito: Koko alue soveltuisi mahdollisesti laitu-
meksi. Ainakin kiviaidan ympäristöä kannattaisi 
niittää, jotta hieno aita tulisi paremman esiin kor-
kean kasvillisuuden seasta. Kiviaidan kunnostus 
on myös luonnon ja maiseman monimuotoisuus-
tukeen soveltuva toimenpide.  

129. Perinnebiotooppi, uoma ympäristöineen, 
reunavyöhyke (++)

Kaunista jokivarsiympäristöä (129A) Tuiskulan 
kylän urheilukentän eteläpuolella laidunnetaan 
jo nykyisin ympäristötuen erityistukien avulla. 
Kasvillisuus on reheville jokivarsille tyypillistä, 
alueella kasvaa nurmipuntarpäätä, mesianger-
voa, koiranputkea, maitohorsmaa ja saroja. Län-
tisemmät osat voidaan luokitella hakamaaksi ja 
sen kuivemmilla reuna-alueilla viihtyvät nurmi-
tädyke, niittyleinikki, heinätähtimö, huopakeltano, 
särmäkuisma, kissan- ja kurjenkello, poimulehdet, 
niittynurmikka, metsäkurjenpolvi ja syysmaitiai-
nen. Osa-alue 129B on piikkilangoista päätellen 
osa vanhaa laidunaluetta, mutta nykyisin kohteella 
kasvaa tiheä kuusi-haapapusikko. Niittykasvilli-
suudesta löytyvät röllit, metsäkurjenpolvi, ukon-
putki, kultapiisku, metsämaitikka, nurmitädyke, 
sarjakeltano, kissankello, särmäkuisma, ahosuo-
laheinä ja sinivuokko. Edellisen osa-alueen etelä-
puolella on tiheä järeäpuustoinen niemeke (129C), 
jonka niittykasvillisuus on suhteellisen niukkaa. 
Reuna-alueet kasvavat tiheästi tuomea, mutta si-
sempänä niemekkeellä sinnittelee muutamia isoja 
katajia, jotka viittaavat alueen laidunhistoriaan. 
Lahopuusto nostaa kohteen monimuotoisuutta. 
Kenttäkerros on paikoin lehtomaista: oravanmar-
jaa, ketunleipää, nurmitädykettä, sudenmarjaa, 
hietakastikkaa, metsämaitikkaa ja kultapiiskua. 
Tämän lisäksi lehdoille  tyypilliset pensaat kuten 
taikinamarja ja lehtokuusama viihtyvät alueella. 
Kohde jatkuu pienen uoman lähiympäristönä 
kohti Köyliönjokea. Tien laidan ja pihapiirien lä-
heisyydessä sijaitsevaa niittyä ja metsälaidunta on 
laidunnettu (129D).

Hoito: Osa-alueiden 129A ja 129D laidunnusta 
kannattaa jatkaa nykyisellään. Myös alueilla 129B 
ja 129C laidunnus lisäisi monimuotoisuutta, mutta 
pienten alueiden aitaaminen lienee taloudellisesti 
kannattamatonta. Erityistukien piiriin ne kuitenkin 
soveltuvat ja luontoarvoja kannattaa edistää rai-
vaamalla etenkin haapaa ja tuomea. Kuvion 129C 
lahopuusto tulee säilyttää monimuotoisuuden yl-
läpitämiseksi. 

70 Ilmiinoja
Ilmiinojan toisen haaran ympäristössä on useita-
kin luontaisesti pienialaisille kosteikolle soveltuvia 
paikkoja. Toteuttaminen ei tuottaisi todennäköises-
ti ongelmia lähipelloille. Ojan varteen olisi myös 
suositeltavaa perustaa suojavyöhykkeet, jolloin 
saataisiin lisää vesiensuojelutehoa.

Kiviaita on säilyttämisen arvoinen rakenne.



88  Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportteja  13 | 2008

Kartta 32.

! ! ! ! !
! ! ! ! !
! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

![
"S

$+

$+

$+

$+

$+

129A
129B

128 127

129C

129D

126

±

0 500 1 000250
m

7 07 0

6 86 86 96 9

Kosteikko- ja lumokohteet
luokiteltuina

suojavyöhyke erittäin tarpeellinen
suojavyöhyke tarpeellinen

muu lumokohde

erityistuella hoidettu perinnebiotooppi-,
lumo- tai maisema-alue

erityistuella hoidettu suojavyöhyke

! ! !
! ! !

aiemmin inventoitu perinnemaisema

reunavyöhyke, saareke, puu- tai
pensasryhmä

ennallistaminen

![ kosteikko

% kunnostus

' laskeutusallas

³ pintavalutus

# ## pohjapadot

$+ uoman muuttaminen

kosteikko, rantaniitty tai ruovikko

perinnebiotooppi

óóóóóóóóóó
óóóóóóóóóó
óóóóóóóóóóóóóóóó

uoma ympäristöineen

!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!

Pohjakartta: Maanmittauslaitos lupa nro 7/MYY/08
Aineistot: Lounais-Suomen ympäristökeskus, SYKE

©
©

KKKK

"S

! ! !



89Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportteja  13 | 2008

Maatalouden ympäristötuen erityistuet on tar-
koitettu ympäristön hoitotoimiin, jotka voivat 
kohdistua sekä peltoalalle että muihin maatilan 
elinympäristöihin. Erityistukikohteelle laadittava 
sopimus voi olla viisi- tai kymmenvuotinen. Eri-
tyistuen saaminen edellyttää, että viljelijä on si-
toutunut ympäristötuen ehtoihin. Pääsääntöisesti 
tuki määräytyy alueiden vuosittaisesta hoidosta 
aiheutuneiden kustannusten perusteella. Tuki on 
hehtaarikohtainen ja se maksetaan vuosittain.

Valtaosalle luonnon monimuotoisuuskohteista 
voidaan hakea perinnebiotooppien hoitoon sekä 
luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämi-
seen tarkoitettuja erityistukia. Yleissuunnitelmassa 
esitetyille kosteikko- ja muille vesiensuojelukoh-
teille voi pääsääntöisesti hakea monivaikutteisten 
kosteikkojen perustamiseen tarkoitettua ei-tuotan-
nollista investointitukea. Mikäli ei-tuotannollista 
investointitukea ei kohteelle myönnetä, voi sille 
silti hakea luonnon ja maiseman monimuotoisuu-
den edistämiseen tarkoitettua erityistukea. Sekä 
ei-tuotannollisella investointituella perustetulle 
että aiemmin perustetuille kosteikoille voi hakea 
monivaikutteisen kosteikon hoitotukea. Pelloille, 
joissa on suojavyöhykkeen tarpeellisuusmerkintä, 
voi hakea suojavyöhykkeiden perustamiseen ja 
hoitoon tarkoitettua erityistukea.  Maininta yleis-
suunnitelmassa ei kuitenkaan velvoita tuen ha-
kuun eikä kohteen hoitotoimien toteuttamiseen.

Ei-tuotannollinen investointituki 

Vuodesta 2008 alkaen voi monivaikutteisen kostei-
kon perustamiseen ja arvokkaan perinnebiotoopin 
alkuraivaukseen ja aitaamiseen hakea TE-keskuk-
sesta ei-tuotannollisten investointien tukea. Moni-
vaikutteisten kosteikkojen osalta tuen ehtona on, 
että kosteikon yläpuolisesta valuma-alueesta vä-
hintään 20 prosenttia on peltoa. Lisäksi kosteikon 
on oltava kooltaan vähintään 0,5 prosenttia yläpuo-
lisen valuma-alueen pinta-alasta. Tuki määräytyy 

6 Kohteiden perustamisen ja hoidon rahoitus  
 sekä tuen hakeminen

kustannusten perusteella.  Investointituen saanti 
edellyttää, että peruskunnostetun perinnebiotoo-
pin tai perustetun kosteikon hoidosta tehdään 5- tai 
10-vuotinen erityistukisopimus (perinnebiotoopin 
hoito tai monivaikutteisen kosteikon hoito).  

Leader-toimintatapa 
ympäristötuessa
Uudella ohjelmakaudella (2007-2013) voidaan 
ympäristötukea myöntää ns. Leader-toimintata-
van mukaisesti rekisteröidyille yhdistyksille. Re-
kisteröityjen yhdistysten on mahdollista hakea 
perinnebiotooppien hoitoa sekä monivaikutteisen 
kosteikon hoitoa koskevia erityistukisopimuksia. 
Vuodesta 2008 alkaen yhdistysten on lisäksi mah-
dollista hakea ei-tuotannollista investointitukea 
arvokkaiden perinnebiotooppien alkuraivaukseen 
ja aitaamiseen sekä monivaikutteisen kosteikon pe-
rustamiseen. Myös tässä tapauksessa investoinnin 
toteutuksen jälkeen edellytetään vastaavaa erityis-
tukisopimusta kohteiden hoidosta. Yhdistyksen ei 
tarvitse sitoutua ympäristötuen perustoimenpitei-
siin.

Leader-toimintatapa on käytettävissä, jos haet-
tavan erityistukisopimuksen toimenpiteet tukevat 
paikallisen Leader-toimintaryhmän kehittämis-
suunnitelman tavoitteita ja haettava sopimusalue 
sijaitsee toimintaryhmän kehittämissuunnitelman 
soveltamisalueella. TE-keskuksen maaseutuosasto 
pyytää kustakin hakemuksesta lausunnon LEA-
DER-toimintaryhmältä. 
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Peruskuivatustuki

Eräissä tapauksissa, esim. uoman perkauksesta ai-
heutuvien haittojen ehkäisemiseksi, voidaan kos-
teikkojen perustamista rahoittaa myös peruskuiva-
tustoiminnan tukemisesta annetun lain ja asetuk-
sen perusteella. Rahoitettavien toimenpiteiden on 
oltava sellaisia, että ne tukevat kuivatustoiminnan 
päämääriä eivätkä aiheuta vettymishaittoja pelloil-
le. Esimerkiksi ojan virtauksen säätely ja uoman 
laajennus voivat vähentää eroosiota ja samalla 
perkaustarvetta sekä alajuoksun tulvahaittoja. Toi-
menpiteet toteutetaan ojituksen yhteydessä.

Hakemus

Kaikkia edellä mainittuja tukia haetaan TE-keskuk-
sen maaseutuosastolta, jonne hakemus liitteineen  
toimitetaan. TE-keskus pyytää ympäristökeskuk-
selta lausunnon kohteen maisema- ja luontoar-
voista ja/tai vesiensuojelullisesta merkityksestä 
(erityisesti suojavyöhykkeet ja kosteikot). Ympä-
ristökeskuksen puoltava kanta on edellytys rahoi-
tuksen saamiselle. Tukihakemukseen on tärkeää 
liittää sijaintikartta, lohkokartta, johon on piirretty 
haettavan tukialueen rajaus, yksityiskohtainen pe-
rustamis- tai hoitosuunnitelma sekä kustannuslas-
kelma. Kosteikon rakentaminen edellyttää tarkem-

paa suunnitelmaa maastomittauksineen ja mm. 
kirjallista lupaa kaikilta perustettavan kosteikon 
vaikutusalueen maaomistajilta. Yksityiskohtaisem-
paa tietoa tukien hakemisesta löytyy tukioppaista 
ja esitteistä, joita saa mm. kuntien maaseutuviran-
omaisilta, alueellisista ympäristökeskuksista ja 
TE-keskuksista. Neuvoja voi kysyä myös suoraan 
puhelimitse edellä mainituilta tahoilta.

Eritystukihakemukseen liitettävän suunnitel-
man voi tehdä käyttäen valmiita suunnitelma-
lomakkeita. Lounais-Suomessa saa monipuolisesti 
neuvontaa myös liittyen tukien hakuun ja tarkem-
pien tilakohtaisten suunnitelmaliitteiden laadin-
taan. Varsinais-Suomen MTK ylläpitää vuosittain 
päivitettävää listaa suunnittelijoista, jotka auttavat 
erityisympäristötukien haussa ja suunnittelussa.

Muut rahoitusmahdollisuudet 

Jotkut yleissuunnitelmassa ehdotetut järvien kun-
nostukset eivät sovellu maatalouden ympäristö-
tuella toteutettavaksi. Ne ovat laajoja ja vaativat 
monipuolisen ja kokonaisvaltaisen lähialueetkin 
huomioon ottavan suunnitelman. Tällaisia hank-
keita voi viedä eteenpäin erilaisissa projekteissa ja 
hankkeissa. Esimerkiksi Leader-rahoitus ja muu 
hankerahoitus voivat tarjota vaihtoehtoja.

Patoamalla tehty allas täytyy tyhjentää aika ajoin.



91Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportteja  13 | 2008

Luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittä-
vällä kohteella tehdään ensimmäiseksi suunni-
telma ja selvitetään tavoitteet, joihin hoidolla py-
ritään. Kohteen luonnon monimuotoisuuden tai 
vesiensuojelun edistäminen vaatii omat menetel-
mänsä. Talousmetsään tai hakkuualueelle on lähes 
mahdoton palauttaa  aiemmin siellä vallinnutta 
luonnon monimuotoisuutta. Jotkut alueet ovat 
luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita 
sellaisinaan, joten niillä ei tarvita aktiivisia toimen-
piteitä. Tällaisia alueita kannattaa varjella raken-
nus- ja muilta maastoa muuttavilta töiltä. Näitä 
ovat esimerkiksi kallioiset karut metsäsaarekkeet 
tai kuivat kedot sekä monipuoliset puroympäristöt 
tai lehdot.

Raivaus

Kunnostettavilla alueilla puuston raivaus teh-
dään mielellään vaiheittain usean vuoden aikana. 
Kaadettujen puiden juuriston lahotessa vapautuu 
maaperään runsaasti ravinteita, jotka saavat ve-
sakon ja typensuosijalajiston runsastumaan. Yl-
läpitoraivausta tulee paljon, jos aluetta ei puiden 
kaatojen jälkeen saada laidunnukseen. Jos alueelta 
esimerkiksi suunnitellaan kaadettavan nuoria haa-
poja, on ne hyvä kaulata 3-5 vuotta ennen kaatoa 
vesakoitumisen vähentämiseksi. Paras raivausaika 
on talvi, jolloin maanpinta kestää paremmin eikä 
työ häiritse esim. pesiviä lintuja. Raskaan metsän-
korjuukaluston käyttö ei ole yleensä mahdollista 
luonnon monimuotoisuuskohteilla.

Hakamailla ja metsälaitumilla ei puuston har-
vennuksissa pyritä tasavälisyyteen eikä puis-
to- tai talousmetsän tyyliseen harvaan ja siistiin 
metsikköön. Raivauksen päämääränä on yleensä 
avoimien niittylaikkujen ja puuryhmien vuorot-
telu. Raivauksessa pyritään jättämään kohteelle 
lajistollista monimuotoisuutta sekä erikokoisia 
pensaita ja puita. Valoa vaativille pensas- ja puu-

7 Yleissuunnitelmakohteiden perustaminen ja  
 hoito

lajeille, kuten tammille, pähkinäpensaille ja kata-
jille tehdään kasvutilaa, mutta alueella säilytetään 
monimuotoisuutta myös muiden puulajien osalta. 
Niittyjä raivattaessa kohteelle jätetään maisema-
puut ja pylväskatajat, vaikka muutoin pyrittäisiin-
kin avoimeen niitty-ympäristöön. 

Reunavyöhykkeitä ja peltojen metsäsaarekkei-
ta raivataan samoin periaattein kuin muitakin 
luonnon monimuotoisuusalueita lajistollista mo-
nimuotoisuutta suosien. Myös reunavyöhykkeillä 
pyritään raivaamalla avaamaan ja laajentamaan 
olemassa olevia niittyalueita. Puustoisilla reunoilla 
ja metsäsaarekkeilla pensaston ja puuston moni-
kerroksellisuus säilytetään, ja raivaus voi olla hy-
vinkin varovaista. Liian harvaksi raivattu metsä-
saareke on altis tuulenkaadoille, eikä tarjoa suojaa 
linnuille ja nisäkkäille. Hakamaatyyppisiä reunoja 
ja saarekkeita on usein tarkoituksenmukaista rai-
vata voimakkaammin kuin metsäisiä kohteita. 
Lisäksi voidaan raivata näkyviin maisemallisesti 
arvokkaita kohteita, esimerkiksi vanhoja tai erikoi-
sen muotoisia puita, suuria kiviä, kalliopaljastumia 
ja perinteisen maatalouden rakennelmia, kuten ki-
viaitoja. 

Maapuut, laho- ja kolopuut, luonnonvaraiset 
jalot lehtipuut, vanhat puut ja osa pensastihei-
köistä säästetään puustoa raivattaessa. Ne ovat 
merkityksellisiä mm. lintujen pesäpuina ja moni-
en hyönteisten elinympäristönä. Puita ja pensaita 
jätetään erityisesti vanhojen lehtipuiden sekä ko-
lo- ja lahopuiden ympärille. Näin luodaan sopi-
via elinympäristöjä epifyyttisille (puun pinnalla 
kasvaville) sammalille, jäkälille ja kääväkkäille. 
Maisemallisesti merkittäviä puita ei kaadeta, ei 
edes kuolleena. Ryteikköiset pensastiheiköt eivät 
ehkä ole maisemallisesti kaikkein edustavimpia, 
mutta ne ovat eläinten suojapaikkoja ja lisäävät 
siten luonnon monimuotoisuutta. 

Hakkuutähteet korjataan aina pois raivatuilta 
alueilta. Risut yms. polttopuuksi kelpaamaton puu 
poltetaan alueen ulkopuolella tai muussa kasvilli-
suudeltaan vaatimattomassa kohdassa kuitenkin 
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riittävän etäällä vesistöstä. Vanhat piikkilanka-ai-
dat ja muut alueelle kertyneet rojut kerätään pois. 
Piikkilanka voi aiheuttaa loukkaantumisia sekä 
laidun- että luonnoneläimille. Hoitotoimiin voi 
kuulua myös olemassa olevien kivi- tai maakasojen 
tasausta tai vanhojen raivausjätteiden tai alueelle 
kertyneiden tarpeettomien tavaroiden tai koneiden 
poistoa, millä parannetaan kohteiden maisemal-
lista arvoa.

Ongelmakasvien valloilleen pääsy estetään 
parhaiten aloittamalla laidunnus heti hakkuita 
seuraavana kesänä tarpeeksi voimakkaana. Niil-
lä uudelleen laidunnukseen otetuilla aloilla, joilla 
kasvaa ongelmallisen paljon maitohorsmaa, pelto-
ohdaketta, nokkosta tai vadelmaa, voidaan niityn 
kasvillisuuden elpymistä nopeuttaa niittämällä ko. 
kasvustoja kesän aikana. Esimerkiksi kuivunutta 
nokkosta eläimet syövät mielellään. Jos alueelle 
ei voida järjestää laidunnusta, aluetta niitetään, ja 
siellä tehdään ylläpitoraivausta poistamalla vesak-
koa useiden vuosien ajan. Puustoisilla reunavyö-
hykkeillä ja saarekkeilla niittoa ei usein pystytä 
toteuttamaan, joten raivaustyö kannattaa silloin 
jakaa usealle vuodelle heinittymisen estämiseksi.

Niitto                                               

Niittämällä hoidettavat alueet niitetään yleensä 
kerran kesässä. Hyönteislajiston kannalta on edul-
lisinta, että niitto tehdään jättämällä vuosittain osa 
alueesta niittämättä. Toinen vaihtoehto on toteut-
taa niitto vain joka toinen vuosi. Tällainen käytäntö 
sopii erityisesti kuivemmille niityille. Niittoheinät 
korjataan aina huolellisesti pois. Jos niitettyä kas-
villisuutta ei ole mahdollista kuljettaa pois niityltä, 
se poltetaan niityn ulkopuolella tai muussa kasvil-
lisuudeltaan vaatimattomassa kohdassa riittävän 
etäällä vesistöstä. Perinteinen jo harvinaistunut 
menetelmä on niittämällä hoidettujen alueiden 
jälkilaidunnus, mikä edistää monipuolisen kasvil-
lisuuden kehittymistä kohteelle. 

Paras niittoajankohta on kasvien kukinnan ja 
siementen tuleentumisen jälkeen heinäkuun puo-
livälissä - elokuun alussa. Peruskunnostettavat re-
hevät niityt olisi hyvä niittää jo kesäkuun lopulla. 
Niitto voidaan resurssien riittävyyden mukaan 
uusia osalla tai koko niittoalalla kuukautta myö-
hemmin. Näin toimien niitylle vuosien aikana ker-
tyneitä ravinteita saadaan poistettua tehokkaasti.

Laidunnus

Laidunnus on usein paras hoitomuoto luonnon 
monimuotoisuuden kannalta arvokkaille alueille. 
Hyvät perinnebiotoopit ovat muodostuneet lai-
dunnuksen seurauksena, ja laidunnuksella voidaan 
niiden harvinaistunutta kasvillisuutta ylläpitää ja 
lisätä. Laidunnus on usein ainoa mahdollisuus 
hoitaa laajoja alueita tai sellaisia kohteita, joiden 
koneellinen niitto on kivisyyden, epätasaisuuden 
tai jyrkkyyden takia käytännössä mahdotonta. 
Lisäksi laiduntavat eläimet rikastavat maaseutu-
maisemaa.

Laidunkausi on perinteisesti aloitettu touko-
kuun puolivälissä tai kesäkuun alussa (rantaniityil-
lä usein myöhemminkin) kevään säästä riippuen. 
Niityillä kasvukausi on kiivain keväällä ja alku-
kesästä, jolloin myös kasvillisuuden ravintoarvot 
ovat korkeimmillaan. Myös joidenkin ongelmakas-
vien runsastumista voi torjua aikaisin aloitettavalla 
laidunnuksella.

Laidunnuspaineen (eläinten määrä / ha) tulee 
olla alueen tuottoon nähden sopiva, ja on muistet-
tava, että luonnonlaitumilla ravinnon määrä vaih-
telee selvästi vuosittain. Sateisina kesinä syötävää 
on paljon enemmän kuin kuivina. Laidunkiertoa 
käytettäessä laidunpaine voi olla huomattavasti 
suurempi. Suurten laidunlohkojen osalta tulisi 
katsoa, että laidunkierron viimeinen lohko vaihte-
lee vuosittain. Jos aina sama lohko jää viimeiseksi, 

Lahopuu lisää monimuotoisuutta, sillä siinä on myös mo-
nen hyönteislajin elinympäristö.
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huonosti syödyksi laitumeksi, tulee sen kasvilli-
suus rehevöitymään. Vastaavasti usein aloitusloh-
kona ollut lohko tarvitsee ajoittain kevyemmän 
”lepovuoden”, joka sille voidaan järjestää vuorot-
telemalla lopetuslohkoa kunakin vuonna.

Lisäruokinta aiheuttaa yleensä laitumen haital-
lista rehevöitymistä tai vastaavasti sen kulumista, 
mikäli laidunkautta pidennetään lisäruokinnan 
turvin. Luonnon monimuotoisuuden kannalta ar-
vokkailla kohteilla ja varsinkaan erityistukialueilla 
laiduntaville eläimille ei tulekaan antaa lisärehua. 
Niityn ravinnontuoton ehtyessä eläimet siirretään 
toiselle laidunlohkolle.

Kylvönurmista erilleen aitaaminen on yleensä 
erityistuen edellytyksenä. Erityistukilaitumien 
yhteydessä ei saa olla lannoitettuja nurmilaitu-
mia, joiden ravinteet saattavat rehevöittää luon-
nonniityn ja hakamaan kasvillisuutta. Pieniä pel-
tokuvioita voidaan käytännön syistä sisällyttää 

sopimusalueeseen, jos niiden mukaanoton ei ar-
vioida vaikuttavan haitallisesti alueen tilaan. Mi-
käli tukihakemuksessa esitetään näin toimittavan, 
alueellinen ympäristökeskus arvioi tapauskohtai-
sesti lausunnossaan voidaanko näin menetellä. 
Usein peltolohkoja voidaan ottaa mukaan, kun 
niitä ensin köyhdytetään ravinteista korjaamalla 
rehusato kasvukauden alussa ennen laidunnuk-
sen aloittamista, tai kun niitä hoidetaan niittämällä 
ja niitetyn kasvillisuuden poisviennillä muutama 
vuosi ennen laidunnuksen aloittamista. Jo kauan 
kesantona olleilla lohkoilla ei tällaista välivaihetta 
yleensä tarvita.

Ylilaidunnusta on vältettävä, ja esimerkiksi 
maisemapuiden kuntoa laidunalueilla on syytä 
tarkkailla. On myös huomattava, että kasvilajis-
ton kannalta ihanteellinen laidunpaine on suurem-
pi kuin hyönteislajiston kannalta. Jos alueella on 
esim. uhanalaista perhoslajistoa, täytyy laidunpai-

Ohdakkeisiin kuuluva takiainen pysyy kurissa niittämällä.
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netta vähentää, ja ehkä myös jättää osa alueesta 
laidunnuksen ulkopuolelle. Alilaidunnustakin täy-
tyy pääsääntöisesti välttää. Laidunnusta voi olla 
joskus tarpeen täydentää niitolla. Erityisesti ylire-
hevöityneitä laikkuja tai sellaisia kasvustoja, joita 
eläimet eivät syö (esim. vadelma, ruusu, nokkonen, 
nurmilauha) on hyvä niittää.

Istutukset

Luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittä-
villä kohteilla ei yleensä tarvita kasvien istutuk-
sia. Ongelmana on yleensä pusikoituminen eikä 
niinkään liian harva kasvusto. Yleensä riittää, että 
jätetään esimerkiksi alueella luonnostaan kasva-
va puu kehittymään maisemapuuksi tai annetaan 
pensaiden tehdä juurivesoja ja siementää pensas-
ryhmän aikaansaamiseksi. Ajoittain istutuksia 
tehdään kuitenkin maiseman kehittämiseksi. Ky-
seeseen voi tulla puukujanteen perustaminen tai 
kasvillisuuden istuttaminen näkösuojaksi. Tällöin 
on mahdollista hakea luonnon ja maiseman moni-

muotoisuuden edistämiseen tarkoitettua erityis-
tukea. Istutuksissa suositaan aina kotimaisia, alu-
eelle tyypillisiä lajeja. Seudulla joskus kasvaneita, 
sittemmin harvinaistuneita lajeja voidaan tietysti 
istuttaa, mutta erikoiset ulkomaiset lajit kuuluvat 
puistoihin ja pihoihin eivätkä niinkään maaseudun 
luonnon monimuotoisuusalueille.  

Monivaikutteiset kosteikot

Perustaminen

Kosteikot perustetaan ensisijaisesti patoamalla 
luontaisesti sopiviin paikkoihin herkästi tulvivil-
le pelloille, pellon reuna-alueelle tai metsämaalle 
luontaisiin notko- ja painannepaikkoihin, penger-
retyille kuivatusalueille. Uomia voidaan kunnostaa 
myös luonnonmukaisen vesistörakentamisen pe-
riaatteiden mukaisesti. Perustaminen toteutetaan 
erillisen suunnitelman mukaisesti. Toimenpiteiden 

Laiduntaminen sopii useille luonnon monimuotoisuuskohteille.
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toteuttaminen ei saa haitata lähialueen viljeltävi-
en peltojen kuivatusta. Ravinteikas fosforipitoinen 
pintamaa tulee poistaa ainakin pysyvästi veden 
peittämäksi jäävältä alueelta. Kosteikot ja tulva-
alueet on perustettava niin, että ne pidättävät mah-
dollisimman tehokkaasti valuma-alueelta tulevaa 
kiintoaine- ja ravinnekuormitusta. Kosteikkoon 
tehdään aina kiintoainesta laskeuttava syvempi 
vesialue, joka on tyhjennettävissä sekä hoidon kan-
nalta riittävät reuna- ja suoja-alueet. Kosteikkoon 
on tärkeää myös suunnitella alue, johon tulvavesi 
voi kerääntyä.

Uomien luonnontilaa parantavissa hankkeissa 
voidaan palauttaa tulva-alueita, perustaa useita 
pieniä kosteikkoja ja rakentaa pohjakynnyksiä. 
Lisäksi voidaan tehdä uomien eroosiosuojauksia, 
istuttaa kasvillisuutta, lisätä puron mutkaisuutta 
ja parantaa uomien monimuotoisuutta kalaston ja 
rapujen elinympäristöinä.  

Monivaikutteisesta kosteikoista hyötyvät usein 
erityisesti linnut. Oikealla tavalla perustetusta ja 
hoidetusta kosteikosta hyötyvät sorsalintujen li-
säksi muun muassa pääskyset, lokit ja monet kah-
laajat. Noin puolet Suomessa pesivistä lintulajeista 
viihtyvät kosteikoilla tai niiden läheisyydessä. Lin-
tujen lisäksi myös lepakot hyötyvät kosteikoista, 
ja etenkin kuivina kesinä kosteikot toimivat hirvi-
eläinten ja monien muiden nisäkkäiden tärkeinä 
juomapaikkoina. Kosteikkoja voidaan perustaa 
myös maisemallisin perustein, mikäli kosteikko-
alue on näkyvällä paikalla esimerkiksi liikenne-
väylien varrella ja se monipuolistaa maisemaku-
vaa. Kosteikko voi toimia tulvatilanteissa vesiva-
rastona ja siten vähentää alapuolisessa vesistössä 
tulvahaittoja. 

Kosteikkoa perustettaessa alkuperäinen kos-
teikkokasvillisuus jätetään paikoilleen ja kaivu-
töitä pyritään tekemään mahdollisimman vähän. 
Jos kaivutöitä on tarpeen tehdä, kasveja voidaan 
siirtää työn ajaksi syrjään, ja istuttaa ne takaisin 
työn päätyttyä. Kaivumassat kuljetetaan kosteik-
koalueen ulkopuolelle. Alueelle annetaan kehit-
tyä luontaista vesi- ja kosteikkokasvillisuutta. So-
pivia lajeja ovat esimerkiksi järvikaisla ja -korte, 
osmankäämi, keltakurjenmiekka, järviruoko, ra-
tamosarpio, palpakot, pystykeihonlehti ja monet 
sarat. Monipuolinen kasvillisuus lisää kosteikon 
monimuotoisuutta ja tehostaa ravinteiden pidätty-
mistä.  Tiheä kasvusto siivilöi tehokkaasti kiintoai-
nettakin vedestä ja  kemialliset kosteikkoprosessit 
tarvitsevat monimuotoisen kasvillisuuden luomia 
vaihtelevia olosuhteita.

Lampareiden, allikoiden ja näitä yhdistävien 
mutkittelevien kanavien kaivaminen on tehokas 
keino lisätä vesilinnuille käyttökelpoisen avove-
den alaa. Lampareet tarjoavat linnuille pedoilta 

suojaisen alueen. Vesihyönteisten tuotanto on niis-
sä ainakin aluksi korkeaa, koska kasvillisuuden 
reuna-alueen osuus lisääntyy. Lampareet lisäävät-
kin kosteikkojen rikkonaisuutta ja reunavaikutus-
ta, mikä monipuolistaa niin vesi- kuin muutakin 
kosteikkolinnustoa. Lampareiden ja kanavien kai-
vamisen yhteydessä syntyvät kaivumassat tulisi 
kuljettaa kosteikon ulkopuolelle, jotta kosteikon 
pinta-ala ei supistu eikä pensoittuminen pääse 
käyntiin. Kaivumassoista voidaan myös rakentaa 
pesimäsaarekkeita. Lampareet, kanavat ja pen-
kereet vaikuttavat myös veden kulkuun. Hyvin 
suunnitellulla rakentamisella saadaan ohjattua ve-
den kulkua, pidennettyä veden viipymää ja lisättyä 
kiintoaineen laskeutumista kosteikon pohjaan.

Kalaston huomioiminen 
kosteikkorakentamisessa

Kosteikkojen rakentamisella pyritään yleisesti ve-
denlaadun parantamiseen, josta hyötyy laaja-alai-
sesti koko vedenalainen ekosysteemi. Positiivisesta 
tavoitteesta huolimatta kosteikkojen suunnittelus-
sa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon vesieliöi-
den elinympäristövaatimukset, kuten vaelluskalo-
jen liikkumisen tarve. Patorakenteet tulisi rakentaa 
ensisijaisesti koskimaisiksi. Padon pudotuskorke-
us kannattaa jakaa pitkälle alavirtaan riittävän loi-
vuuden saavuttamiseksi. Tekokoskien kaltevuus 
on syytä olla vähintään 1:10. Pohjapatoon kannat-
taa muotoilla myös levähdyskuoppia loivien kyn-
nysten avulla. Tällöin tekokoski voi toimia myös 
lohikalojen poikasten elinalueena, erityisesti jos 
alueella on erityistä kalataloudellista merkitystä, 
kuten kutualue, harvinainen laji tms., kalaston 
huomioiminen on tärkeää.

Hoito

Kosteikkoaltaan pohjalle kertyneen lietteen määrä 
on tarkistettava vähintään kerran vuodessa. Liete 
on poistettava kaivinkoneella tai lietepumpulla vii-
meistään silloin, kun se alkaa haitata altaan toimin-
taa tai kun on vaara, että se tulvan aikana lähtee 
liikkeelle. Lietteen voi levittää pellolle.

Kosteikon kasvillisuus pidetään monipuolisena 
hoitotoimenpiteillä niin, että alueella on sekä avoi-
mia vesipintaisia kohtia että eläimille tarpeellisia 
suojapaikkoja. Monipuolinen kasvillisuus pidättää 
ravinteita tehokkaammin. Kosteikon ja sitä ympä-
röivän viljelemättömän hoitoalueen kasvillisuutta 
niitetään tarpeen mukaan, jotta kosteikko ei kasva 
kokonaan umpeen. Niittojätteet on vietävä pois 
kosteikkoalueelta. Poistetun kasvillisuuden voi 
käyttää rehuna tai esim. riistan ruokintaan. Kas-
villisuuden hoitotoimet voidaan toteuttaa myös 
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laiduntamalla, ellei siihen ole vesiensuojelullista 
estettä. Laiduntamalla hoidetut tulvaniityt ovat 
usein linnustollisesti erityisen arvokkaita.

Kosteikon hoitoon kuuluu myös rakenteiden, 
patojen ym. kunnosta huolehtiminen. Valumien ja 
vesimäärän mukan kosteikon vesipintaa on hyvä 
säädellä, jos rakenteet sen mahdollistavat.

Suojavyöhykkeet

Suojavyöhykkeellä tarkoitetaan monivuotisen 
heinänurmen peittämää peltoaluetta vesistön tai 
valtaojan varressa tai pohjavesialueilla. Suojavyö-
hykkeen tarkoitus on vähentää pelloilta vesistöön 
kulkeutuvien ravinteiden ja kiintoaineen määrää. 
Suojavyöhykettä ei lannoiteta eikä sillä käytetä 
kasvinsuojeluaineita muuta kuin poikkeustapauk-
sissa (kestorikkakasvit) ja luvanvaraisesti. Tarkoi-
tuksenmukaisia paikkoja suojavyöhykkeille ovat 
jyrkät, kaltevat ja notkelmaiset rantapellot sekä 
tulvaherkät alueet. 

Suojavyöhykkeen voi toteuttaa olemassa olevas-
ta nurmesta tai viherkesannosta tai sen voi perustaa 
kylvämällä. Suositeltavinta on kylvää heinänsie-
men keväällä suojaviljaan. Erityisesti tulva-alueilla 
ja kuivilla jyrkillä rinteillä voi olla tarpeen tehdä 
ajoittain laikuttaista paikkauskylvöä. 

Suojavyöhykettä hoidetaan pääsääntöisesti 
niittämällä. Maaperää pyritään köyhdyttämään 
vuosittaisella kasvuston niitolla ja niittojätteen 
poiskorjuulla. Niittojätettä ei varastoida suojavyö-
hykkeellä eikä muuallakaan tulvaherkällä alueella. 
Suojavyöhykettä voidaan hoitaa myös laidunta-
malla, mikäli siitä ei aiheudu vesiensuojelullista 
haittaa. 

Lupa-asiat

Pienimuotoiset toimenpiteet eivät yleensä tarvitse 
lupaa. Kosteikon tai kostean elinympäristön pe-
rustaminen tai ennallistaminen ei kuitenkaan saa 
haitata lähialueen viljeltyjen peltojen kuivatusta 
eikä aiheuttaa muutakaan haittaa ympäristölle. Ve-
siuomaan tai sen läheisyyteen tehtävää toimenpi-
dettä suunniteltaessa onkin neuvoteltava kaikkien 
sen mahdollisen vaikutusalueen maanomistajien 
kanssa. 

Jos kyseessä on vesistö (kohteen yläpuolinen 
valuma-alue > 10 km2) tai kun asiasta on muuta 
epävarmuutta kannattaa tiedustella luvan tarvet-
ta alueellisesta ympäristökeskuksesta tai ainakin 
ilmoittaa kuntaan toimenpiteestä. Kosteikkora-
kentamisesta ilmoitettaessa voi käyttää ”Ilmoitus 

vesirakennustyöstä” -lomaketta, joka on toimitet-
tava alueelliselle ympäristökeskukselle tai kuntaan 
vähintään kuukautta ennen töiden aloittamista. 
Lomake löytyy ympäristöhallinnon www-sivuilta 
osoitteesta: www.ymparisto.fi  > Vesivarojen käyt-
tö > Rantojen kunnostus > Ilmoitus vesirakennus-
työstä

Maisemaa muuttavaan työhön vaaditaan joskus 
maisematyölupa. Lupavelvoite on olemassa ase-
makaava-alueella, yleiskaava-alueella, jos niin on 
määrätty, alueella, jolla rakennuskielto on voimas-
sa asemakaavan laatimista tai muuttamista varten 
sekä yleiskaavoitettavana olevalla alueella, jos niin 
on määrätty. Maisematyölupa koskee maisemaa 
muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaata-
mista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä. 
Maisematyölupahakemus on vapaamuotoinen, ja 
se toimitetaan kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaisille.
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paikkaan tehtäviä toimenpiteitä. Lisäksi kartoituksen tuloksena esitettiin olemassa olevien kosteikkojen kun-
nostusta. Useimmista kosteikkopaikoista selvitettiin valuma-alueen koko ja pellon osuus kohteen yläpuolisesta 
valuma-alueesta.

Suunnittelualue on tehokkaan maataloustuotannon aluetta, joten luonnon monimuotoisuudeltaan merkittäviä 
kohteita ei löydetty erityisen runsaasti, kaikkiaan noin 259 rajattua aluetta, joista muodostettiin 129 kohdetta. 
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Yleissuunnitteluhankkeessa tarkasteltiin samalla myös suojavyöhykkeiden tarpeellisuutta ja lähinnä Euran 
alueelle tuli uusia merkintöjä. Köyliön ja Säkylän alueilla tuli muutamia täydennyksiä aiempiin suojavyöhyk-
keiden yleissuunnitelmiin.
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Pyhäjärven seudulla: Eurassa, Köyliössä ja Säkylässä tehtiin maatalousalueiden 

luonnon monimuotoisuuden ja monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma. 

Alueella kartoitettiin lähinnä maatalouden ympäristötuen erityistukiin sopivia 

luonnon monimuotoisuuskohteita sekä luontaisesti kosteikoille tai muille vesien-

suojelutoimille sopivia kohteita. Hankkeessa etsittiin kosteikkojen perustamiseen 

tarkoitetulla ei-tuotannollisella investointituella toteutettavaksi soveltuvia kos-

teikkoja. Lisäksi tuotiin esille luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä 

laaja-alaista suunnittelua vaativia järvien kunnostuskohteita, joiden toteuttaminen 

vaatii muuta kuin maatalouden ympäristötukirahoitusta. 
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